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HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZSZINTES-, és FÜGGŐLEGES 
MOZGATÁSÚ PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓHOZ 
 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek. 
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt, annak érdekében, hogy 
szúnyoghálója hosszú időn keresztül örömet okozzon Önnek. 
Pliszé szúnyogháló szerelését csak abban jártas szakember végezheti.   
 

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

védelmét szolgálja. A szúnyoghálót a kilincs elem megfogásával és vízszintes irányban történő eltolással lehet 
működtetni. A termék családbarát, hisz kortól, nemtől és a kezelést végző személy magasságtól függetlenül 

egyformán könnyen működtethető a termék.  
A nyílászáró külső síkjára felszerelt szúnyogháló a működtetése esetén nagymértékben csökkenti a rovarok lakásba 

történő bejutását. Pliszé szúnyogháló 100% -os védelmet nem nyújt, mivel a háló mobil, nincs fixen rögzítve az alsó 
és fölső sínhez, így apró méretű rovarok, bogarak a háló alatt és fölött bemászhatnak (pl. hangyák, legyek, poloskák 

stb.)  

 
A termék nem szélálló árnyékoló! Amennyiben a pliszé szúnyoghálót nyílászáró elé szerelik, a lakásban kialakuló 

huzat a szúnyoghálót kinyomhatja az alsó sínből. Ez egy természetes jelenség, a szúnyoghálót összenyomva, majd 
újra kihúzva a háló visszavezethető az alsó sínbe.  

A szél elleni védelmet a szúnyogháló tetejére szerelt és a felső sínben megvezetett hálóakasztó rendszer biztosítja. 

Erős, viharos szél esetén a szúnyoghálót össze kell nyomni, hogy az erős szél ne tudjon nagy nyomást gyakorolni a 
szúnyoghálóra.  

Amennyiben a pliszé szúnyoghálót teraszok zárására alkalmazzák és a szúnyogháló mögött nyílászáró nem található, 
akkor a szúnyoghálót csak szélcsendes időben szabad használni. Erős szél esetén a szúnyogháló extrém 

szélterhelést kaphat, ez a háló megnyúlását és szakadását okozhatja. Ilyen esetekben a hálót össze kell nyomni, így 

az erős szél által okozott károk elkerülhetők! 
 

A szúnyoghálókra merőlegesen ható erők (szél-, hálóra pattanó labda, véletlenül kézzel megnyomott háló) nemcsak 
a hálót, hanem a hálón keresztül futó zsinórokat is terhelik. Ha a hálót extrém erőhatás éri (viharos szél, felnőttek, 

gyermekek beleszaladnak vagy beleesnek a hálóba, esetleg folyamatosan football kapuként használják a hálót) az a 
háló és zsinórzat szakadását okozhatja. A háló-, és zsinórzat sérülését okozhatják kedvenc háziállataink is, melyek a 

zárt szúnyoghálón szeretnének átbújni, esetleg felágaskodnak vagy felmásznak a hálón.  

Kérjük, hogy ilyen esetekben próbálják meg leszoktatni házi kedvencüket erről a szokásukról, mert az ilyen jellegű 
sérülések nem tartoznak a garanciális javítási feladatok körébe.  

 

A termék alapanyagai  
 

- Hőkezelt, vízleperhető és portaszító bevonattal rendelkező, műanyag (nem üvegszálas) szúnyogháló 
- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilok  

- Kevlár alapanyagú feszítő zsinórzat 
- UV stabil műanyag alkatrészek  
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Jótállás 
 
Az Atenád Kft. által gyártott szúnyoghálók telepítését csak arra kiképzett, szerződött viszonteladó partnerek 
végezhetik. Az Atenád Kft. az általa gyártott pliszé szúnyoghálókra 12 hónap jótállást vállal. Amennyiben a felszerelt 

szúnyogháló az átadást követően könnyedén működtethető, és a felhasználó betartja a karbantartás, tisztítás 
menüpontban leírtakat, úgy a háló élettartama jelentősen megnő. Felszerelést követően a hálónak könnyedén, 

szorulásmentesen kell működnie. Amennyiben kezelése az első pillanattól fogva nehézkes, úgy szerelési hiba áll 

fent, mely a háló meghibásodását vonja maga után. Amennyiben a háló bármely okból megsérül, működése 
nehézkessé válik, használatát fel kell fűgeszteni, és a telepítést végző céghez kell fordulni.  

 
Karbantartás, tisztítás: 

Pliszé szúnyogháló rendszeres tisztítást, karbantartást igénylő termék.  Az alábbiakban leírt feladatok 

elmulasztása a termék nehézkes működését, meghibásodását vonhatják maguk után. Ennek elkerülése 
érdekében, kérem figyelmesen olvassa el a leírtakat, és rendszeresen alkalmazza azokat. Pliszé szúnyogháló 

legfontosabb karbantartási feladata az alsó sín rendszeres tisztítása, mely során pórszívóval eltávolítjuk az 
esetlegesen összegyűlt port, állatszőrt, levelet és egyéb szennyeződéseket, majd nedves ruhával áttöröljük 

azokat. Az alsó sínnek mindig tisztának, szennyeződésmentesnek kell lennie. A szúnyoghálót csak abban az 

esetben használjuk, ha meggyőződtünk az akadálymentes mozgatás lehetőségéről. Megtisztított, száraz alsó 
illetve fölső síneket 6 havonta (vagy igény szerint) vékonyan fújjuk be Teflon spray-vel, mely zsírmentes, 

tapadásgátló, piszok-, por-és víztaszító hatású. A sínek kezelését a szúnyogháló elhúzott állapotában végezzük, 
ügyeljünk, hogy a spray csak a sínek belső részeire kerüljön. Tartsuk be a flakonon szereplő biztonságtechnikai 

szabályokat. 
Teflon spray megvásárolható a telepítést végző cégtől, illetve az Atenád Kft telephelyén. 

Szúnyogháló egyéb alkatrészeinek tisztítása:     

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

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

okozhatja. 

- Tilos a szerkezetet átfesteni, maró hatású anyaggal bekenni, lefújni.  

- Háló tisztítását kisnyomású folyóvízzel történő átöblítésével végezhetjük 
 
Jótállási jogok elvesztésével járnak: 
- Vásárlási blokk vagy számla hiánya 

- Karbantartás, tisztítás menüpontban leírtak elmulasztása 
- Ha az igényt határidőn túl jelentette be 

- Nem szakszerű szerelésből eredő károk 

- Rendeltetés ellenes használatból eredő károk 
- Helytelen kezelés, karbantartás, 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 sok örömét leli a választott 

termékben.      

 
Köszönettel; 
 
 
Atenád Kft. 
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