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DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU
návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru,   kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrob-
ku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správnou instalaci a užívání 
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Obsah balení:
- část sítě A
- část sítě B
- 12 ks suchých zipů
- 20 ks připínáčků
- návod k použití

INSTALACE
Před zavěšením sítě se ujistěte, že místo kde jí 
chcete instalovat je suché a čisté. Vyberte správné 
umístění sítě: Otevíráte-li dveře dovnitř, zavěste síť 
na vnější stranu dveří. Otevíráte-li dveře směrem 
ven, zavěste síť na vnitřní stranu dveří. Máte-li po-
suvné dveře, síť zavěste na vnější stranu dveřního 
rámu. Najděte a označte střed horní zárubně dveří. 

Instrukce pro zavěšení
1.  Položte obě části sítě (A , B) rovně na podlahu 

tak, aby magnety byly vyrovnány na střed tak jak 
vidíte na nákresu. Všimněte si, že horní část sítě má na rozdíl od spodní části mezi magnety  
a dveřním rámem větší mezeru. 

2. Zkontrolujte všechny magnety a ujistěte se, že správně doléhají.
3.  Odstraňte ochrannou fólii z jedné přilnavé (lepivé) strany suchých zipů a podle nákresu  

je připevněte k síti.
4.  Vezměte část A, sejměte ochranou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č.1 a přitlačte 

ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla  
o podlahu. To samé opakujte u suchých zipů č. 2 a č. 3.

5.  Vezměte část B, sejměte ochranou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č.7 a přitlačte 
ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla  
o podlahu. To samé opakujte u suchých zipů č. 8 a č. 9.

6.  Oba díly A a B k sobě připněte magnety. Ujistěte se, že magnety jsou správně usazené  
a spojené. 

7. Připevněte suché zipy č.4 až č. 6  a následně č. 10 až č. 12.

Tipy
Je-li dveřní rám z plastu či kovu použijte k upevnění sítě suché zipy
Je-li dveřní rám ze dřeva, můžete použít k upevnění sítě připínáčky (součást balení). 
Poznámka: Připínáčky zanechávají ve dřevě dírky. 
Nepřiléhají-li správně magnety,  upravte umístění sítě v rámu

Magnety
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Údržba a čištění
Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čističe.
Síť čistěte vlhkým hadrem namočeném ve vlažné vodě. Při větším znečištění můžete použít 
malé množství mýdla. Síť pak nechte oschnout.
Síť nedávejte do sušičky. 

Bezpečnostní pokyny
Obalový materiál držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
Udržujte dostatečnou vzdálenost sítě od zdrojů tepla (sporák, …atd.).
Máte li implantované lékařské přístroje (kardiostimulátor), konzultujte použití magnetické sítě 
se svým lékařem. Nebezpečí možnosti elektromagnetického rozhraní.
Při používání připínáčků dbejte zvýšené opatrnosti. Držte je mimo dosah dětí.
Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně nainstalován.

Varování
Magnetická síť neslouží jako bariéra pro děti nebo domácí mazlíčky.
Nepoužívejte magnetickou síť za účelem zabránění útěku dětem nebo domácím mazlíčkům  

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-
ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. 




