
LV -1-           šreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv

LVDurvju insektu tīkls
Lietošanas un instalācijas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietoša-
nas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 
instrukciju.

Komplektā ietilpst:
- Insektu tīkls A daļa
- Insektu tīkls B daļa
- 12gab. līplentas
- 20gab. stiprinājumi
- Lietošanas instrukcijaí

Uzstādīšana
Pirms sākat insektu tīkla uzstādīšanu, pārliecini-
eties, ka uzstādīšanas vieta/tās virsmas ir sausas 
un tīras. Uzstādiet tīklu durvju vēršanās virzienam 
pretējā pusē. Ja Jums ir bīdāmās durvis – uzstādiet 
tīklu durvju ārpusē. Pirms uzstādīšanas atzīmējiet 
durvju ailas centru tās augšpusē un apakšā. 

Uzstādīšanas kārtība:
1. Nolieciet abas tīkla daļas (A un B) uz grīdas tā 
    lai magnēti būtu centrā (saskartos) – kā parādīts 
    zīmējumā. Pievērsiet uzmanību, ka tīkla 
    augšpusē magnēti ir novietoti tālāk no tīkla sākuma nekā apakšpusē.
2. Pārbaudiet vai visi magnēti vienā tīkla pusē precīzi salīp ar magnētu otrā pusē.
3. Noņemiet aizsargplēvi no līplenšu vienas puses un piestipriniet tās pie sieta kā parādīts 
    zīmējumā.
4. Ņemiet tīkla A daļu, noņemiet aizsargplēvi no līplentas 1 otras puses un piestipriniet tīklu 
    pie durvju rāmja/aplodas centra. Pārliecinieties, ka tīkls ir vajadzīgajā augstumā no grīdas. 
    Noņemiet aizsargplēvi no līplentēm 2 un 3 un piestipriniet tā pie durvju rāmja augšējās 
    daļas.
5. Ņemiet tīkla B daļu, noņemiet aizsargplēvi no līplentas 7 otras puses un piestipriniet tīklu 
    pie durvju rāmja/aplodas centra. Pārliecinieties, ka tīkls ir vajadzīgajā augstumā no grīdas. 
    Noņemiet aizsargplēvi no līplentēm 8 un 9 un piestipriniet tā pie durvju rāmja augšējās 
    daļas.
6. Savienojiet sieta daļas A magnētus ar daļas B magnētiem. Pārliecinieties ka magnēti stingri 
    salipuši.
7. Piestipriniet pie durvju rāmja sāniem līplentes 4 līdz 6 un 10 līdz 12.

Padoms
Ja durvju rāmis ir no metāla vai plastikāta – tīkla stiprināšanai izmantojiet līplentas. Ja durvju 
rāmis ir no koka – stiprināšanai labāk ir izmantot nagliņas (20 stiprinājumi ir iekļauti komplek-
tācijā). Ja magnēti precīzi nesalīp – regulējiet tīkla stāvokli durvju ailā.

Magnēti



LV -2-          Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv

Kopšana un tīrīšana
Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Tīklu tīriet iemērcot un skalojot siltā ūdenī. 
Ja tīkls ir ļoti netīrs – varat izmantot nelielu daudzumu ziepju. Pirms stiprināt sietu atpakaļ – 
ļaujiet tam pilnībā izžūt.

Drošības noteikumi
Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakošanas materiāliem – pastāv nosmakšanas risks.
Uzstādiet insektu tīklu drošā attālumā no siltumu izstarojošiem objektiem (plītis u.tml.).
Insektu tīkls nedarbosies pareizi, ja tas nebūs pareizi uzstādīts.

Brīdinājums!
Nelietojiet insektu tīklu kā barjeru, kas ierobežo bērnu unmājdzīvnieku pārvietošanos.  

Apkārtējās vides aizsardzība
Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un 
cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā 
pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja.

Serviss
Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus tā defektus – sazinieties ar produkta 
izplatītāju. Lietojiet produktu sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Sū- 
dzības netiks pieņemtas ja produkts ir ticis izmainīta vai labots nekvalificētā servisā vai arī nav
tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie lietošanas norādījumi.

Ierīces garantija neattiecas:
- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 
  rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai pro
  dukta pārslogošanas rezultātā.

Šis produkts nav pilnībā aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas 
laikā. Atbildību par bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas laikā pilnībā uzņemas produk-
ta īpašnieks.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par 
drukas kļūdām.
Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa. 


