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HASZNÁLATI, KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek. 
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt. 

 

A termék rendeltetése: 
Az Ön által vásárolt szúnyogháló rendszer lakása belső terének szúnyogoktól és repülő rovaroktól való védelmét 

szolgálja, mindamellett épülete külső, esztétikai megjelenését is növeli.  
A nyílászáró külső síkjára felszerelt szúnyogháló a működtetése esetén megakadályozza a rovarok lakásba történő 

bejutását. A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.  

 

A termék anyaga 
 
1, Fix szúnyogháló rendszerek: 

- Műanyagból vagy gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból 
- UV stabil üvegszálas szúnyogháló alkalmazásával 

- A termék keretrendszere csavarokkal kerül felszerelésre, a termék mozgatása ezután nem lehetséges 

 
2, Mobil szúnyogháló rendszerek: 

- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból 
- UV stabil, üvegszálas szúnyogháló alkalmazásával  

- Kefekéderrel ellátott alumínium lefutóval 

- Alumínium záróléccel, 
- Alumínium fixakasztóval vagy „Klikk-Klakk” akasztó rendszerrel 

- A szerkezetek működtetése függőleges vagy vízszintes irányban lehetséges. 

 
Tisztítás, ápolás: 

- Ápolás előtt a termék felületéről a rárakódott port nedves, puha ruhával távolítsa el. 
- Amennyiben a termék nem csak porszennyezéssel rendelkezik, úgy azt enyhén lúgos, mosószeres oldattal 

és nedves, puha ruhával távolítsa el 
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének sérülését okozhatja 

- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során kerül egyedileg kialakításra. A termék 

színét utólagosan megváltoztatni nem lehetséges. 
- A szúnyogháló rendszerek gondozásmentesek, egyéb karbantartást nem igényelnek.  

 

Szavatossági és garanciális jogok elvesztésével járnak: 
- Vásárlási blokk vagy számla hiánya 

- Ha az igényt határidőn túl jelentette be 
- Nem szakszerű szerelésből eredő károk 

- Rendeltetés ellenes használatból eredő károk 
- Helytelen kezelés, tisztítás 

- Elemi károk (beleértve a közvetlen villámcsapást is) 
- Betörés kár 

- Zavargás, háború, polgárháború és egyéb erőszakos cselekménnyel bekövetkező sérülések 

- Gondatlanságból és súlyosan gondatlanul bekövetkező sérülések 
- Szakszerűtlen vagy házilagos javításból eredő károk 

 
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig örül a választott terméknek.      

 
Atenád Kft. 


