
Használati utasítás 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk, 

Örülünk, hogy ezt a szúnyoghálót választotta. 

A termék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a 

használati utasítást, és őrizze meg. A termék továbbadása esetén ezt 

a használati utasítást is át kell adni. A gyártó és az importőr nem vállal 

felelősséget, ha a jelen használati utasításban foglaltakat nem tartják 

be! 

Ha kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz weboldalunkon 

keresztül: www.dspro.de/kundenservice 

 

Szimbólumok és figyelmeztetések magyarázata 

Veszélyjelzések: Olvassa el figyelmesen a kapcsolódó 

biztonsági utasításokat és kövesse azokat. 

További információk 

FIGYELEM - lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre 

figyelmeztet 

TUDNIVALÓ - anyagi károkra figyelmeztet 

Rendeltetésszerű használat 
• A termék ablakra rögzítésre alkalmas rovarhálóként. Nem alkalmas 

ajtókra való felszerelésre. 

• A termék otthoni használatra készült, nem ipari termék. 

• A terméket csak a használati utasításban leírtak szerint használja. 

Minden más használat helytelennek minősül. 

Biztonsági tudnivalók 

FIGYELEM - Sérülésveszély 

■ Fulladásveszély! Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a 

terméktől és a csomagolóanyagtól. 

■ Terhes nők és szívritmusszabályozóval vagy elektronikus 

implantátummal rendelkező személyek csak az orvossal 

folytatott konzultációt követően használhatják a terméket. 

 

TUDNIVALÓ – Anyagi károk veszélye 

■ A mágnesesség ronthatja vagy károsíthatja az elektronikus 

eszközök, adathordozók és órák, valamint hitelkártyák és hasonlók 

működését. Tartsa őket távol a mágnesektől. 

■ Tartsa távol a terméket hőforrásoktól, nyílt lángtól és éles, valamint 

hegyes tárgyaktól. 

■ Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e. Ne 

használja, ha a termék sérült. 

■ Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket a 

tisztításhoz. Ezek károsíthatják a terméket. 

 
Csomag tartalma 
 

1 Zárólemez (12x) 

2 Mágneses tartólemez tüskékkel 

 (12x) 

3 Fémlemezek öntapadós hátsó 

 oldallal (12x) 

Az ábrán nem szerepel: 

Szúnyogháló (150 x 130 cm, 1 x) 

Ellenőrizze a szállított csomag teljességét és a részek szállítási 

sérüléseit. Sérülés esetén ne használja a terméket, hanem vegye fel a 

kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 

 

 

Szúnyogháló méretre vágása és rögzítése 

1. Mérje meg a belső keret méretét (!), 

 annál az ablaknál, amelyikre a 

 szúnyoghálót rögzíteni kívánja. 

2. Vágja le a szúnyoghálót a keret belső 

 méreteinek megfelelően. 

 

3. Rögzítse a fémlemezeket (3) a belső 

 ablakkerethez: 

 - Ragasszon 2 kis fémlemezt a keret 

 sarkaiba; 

 - nagy ablakok esetén az ablakkeret 

 közepére ragasszunk még 1 db kis 

 fémlapot. 

4. Helyezze a mágneses tartólemezeket (2) 

 a mágnesekkel az ablakkeretben 

 rögzített kis fémlemezekre. 

5. Tartsa a szúnyoghálót egy 

 mágnestartóhoz, és nyomja át a 

 tüskéket a hálón. 

6. Ismételje meg ezt a folyamatot a  

 rögzítéshez az összes mágneses 

 tartólemeznél. Tipp: Kezdje el a 

 szúnyogháló rögzítését a keret felső 

 sarkainál. A szúnyoghálónak szorosan 

 illeszkednie kell a keretbe. Ügyeljen 

 arra, hogy a szúnyogháló minden 

 mágneses tartóhoz szorosan 

 illeszkedjen és ne gyűrődjön meg. 

7. Helyezze a zárólemezeket (1) a 

 mágneses  tartólemezekre, és 

nyomja azokat össze  szorosan. 

Hallhatóan a helyére kell  kattannia. 

 Ügyeljen arra, hogy a  szúnyogháló 

 ne húzódjon félre. Tipp: A 

 szúnyoghálót a fémlemezeken lévő 

 mágnestartók enyhe mozgatásával 

 utólag kicsit meg lehet feszíteni. 

 

A szúnyogháló most könnyen eltávolítható a mágnesek segítségével, 
és visszahelyezhető a belső ablakkeretbe. 

Tisztítás és tárolás 

• Ha szükséges, törölje le a szúnyoghálót nedves ruhával, adott 

esetben enyhe tisztítószerrel. 

• Ha a terméket nem használja, tárolja száraz helyen, gyermekektől 

és állatoktól elzárva. 

Termékadatok 

Cikkszám: 03771 ID: Z 03771 M DS V3 1119 

Ártalmatlanítás 
A csomagolóanyagot és a terméket környezetbarát módon 
ártalmatlanítsa, és adja le újrahasznosítás céljából a megfelelő 
hulladékgyűjtőhelyen. 

 

 

Ügyfélszolgálat / Importőr: 

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Németország • ß +49 38851 314650 *) 

*) Hívja a német vezetékes telefont a szolgáltatója díjszabása szerint. 

Minden jog fenntartva. 

http://www.dspro.de/kundenservice

