ΕΝΣΟΜΟΗΣΑ ΟΡΘΖΟΝΣΘΑ & ΚΑΘΕΣΗ ΚΘΝΗΗ
ΟΔΗΓΘΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΤΚΕΤΑΘΑ - ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
Μεηαθοπά
- Πποζοσή θαηά ηεν µεηαθοπά να µεν πέζεη ε ζςζθεςαζία . Τπάπσεη θίνδςνορ να θαηαζηπαθούν ηα πιαζηηθά εξαπηήµαηα.
- Μεν ηοποζεηείηε βαπηά ανηηθείµενα πάνυ ζηεν ζςζθεςαζία. Τπάπσεη θίνδςνορ να ζηπαβώζοςν ηα πποθίι αιοςµηνίος ηερ ενηοµοζήηαρ.
Αποζςζθεςαζία
- Αθαηπέζηε ηεν σάπηηνε ζςζθεςαζία πποζέσονηαρ να µεν γδάπεηε ηα πποθίι ε θότεηε ηεν ζήηα µε θοπίδη ε µε ταιίδη.
- Μήν αθήνεηε ηα ςιηθά ζςζθεςαζίαρ θονηά ζε παηδηά. Τπάπσεη θίνδςνορ ππόθιεζερ αηςσήµαηορ.
ΠΡΟΟΥΗ: Είναη ζηεν ςπεςζςνόηεηα ηος ηεσνηθού πος ηοποζεηεί ηεν ζήηα να αξηοιογήζεη ηο ηαίπηαζµα ηυν παπεσοµένυν εξαπηεµάηυν
θαη να ειέγσεη ηεν θαηάζηαζε ηυν επηθανεηών πος ζηεπίδεη ηεν ζήηα.
Σοποζέηεζε ζήηαρ θάζεηερ θίνεζερ µε ειαηήπηο ε αιςζίδα
- Σοποζεηήζηε ηο θαπάθη µε ηεν ζήηα. (εηθ.1)
- Σοποζεηήζηε ηα stoppers ζηοςρ πιαφνούρ οδεγούρ. (εηθ. 2)
- Σοποζεηήζηε ηοςρ πιαφνούρ οδεγούρ µε ηςοιάσηζηον 2 βίδερ ζηον θάζε ένα. (εηθ.3)
- Ρςζµίζηε ηα θιείζηπα. (ζηεν πεπίπηυζε πος είναη πςζµηδόµενα.
- Κονηαίνεηε ηο θοπδόνη έιξερ ζηο επηζςµεηό µήθορ.
- Μόνο ζηεν ζήηα µε αιςζίδα ηοποζεηήζηε ηο πιαζηηθό ζςγθπάηεζερ αιςζίδαρ ζηο ύτορ πος επηζςµείηε, (εηθ.4 & 5)
Σοποζέηεζε ζήηαρ µονόθςιιερ ε δίθςιιερ µε ειαηήπηο
- Σοποζεηήζηε ηεν σεηποιαβή, ηο ποδάθη θύιεζερ θαη ηα πιαζηηθό θαπάθη ζηεν µπάπα οιίζζεζερ έηζη ώζηε να είναη ζηο θάηυ µέπορ όηαν
ηοποζεηήζεηε ηεν µπάπα. (εηθ.6)
- Σοποζεηήζηε ηα µεηαιηθά θιίπρ ώζηε να θοςµπώζεηε ηο θαπάθη. (εηθ.7)
- Κοςµπώζηε ηο θαπάθη(α) ζηα µεηαιηθά θιίπρ. (εηθ.8)
- Σοποζεηήζηε ηο πποθίι µε ηον µαγνήηε ζηεν απένανηη πιεςπά ηος θαπαθηού µε ηεν ζήηα.
- Σοποζεηήζηε ηον επάνυ οδεγό. (εηθ.9)
- Σοποζεηήζηε ηον θάηυ οδεγό. (εηθ.10)
- Αν σπεηάδεηαη πςζµίζηε ηο παδάθη θύιεζερ ώζηε ε µπάπα να θςιά µαιαθά.
- Σοποζεηήζηε ηεν εξυηεπηθή σεηποιαβή πεπίπος 90cm από ηο πάηυµα ζηεπίδονηάρ ηεν µε ηηρ εηδηθέρ παπεσόµενερ βίδερ. (εηθ.11)
- Γηα ηηρ δίθςιιερ ενηοµοζήηερ οπηδόνηηαρ θίνεζερ ενώζηε ηοςρ οδεγούρ ζηεν µέζε σπεζηµοποηώνηαρ ηο εηδηθό ζςνδεηηθό (εηθ.12)
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UNI EN13561
Insect Screen Retractable
Wind Resistance: NPD

Οδεγίερ σπήζερ
ΠΡΟΟΥΗ: Η ενηοµοζήηα δεν είναη µε θανένα ηπόπο δηασυπηζηηθό γηα ενήιηθερ ε παηδηά. Μεν ζηεπίδεζηε επάνυ ζηεν ενηοµοζήηα. Καµµία
εςζύνε γηα δςζιεηηοςπγία δεν θέπεη ο θαηαζθεςαζηήρ, γηα µε ζυζηή σπήζε.
ύζηεµα θαζεηερ θίνεζερ µε ειαηήπηο
ΠΡΟΟΥΗ: Όηαν ανοίγεηε ηεν ζήηα να θπαηάηε ηεν ιαβή ε ηο θοπδόνη µε πποζοσή γηα να αποθύγεηε απόηοµο θαη ανεξέιεγθηο άνοηγµα.
Σο άνοηγµα ηερ ζήηαρ απαγοπεύεηαη να γίνεηαη από παηδηά.
- Γηα να ξεθοςµπώζεηε θαη να ανοίξεηε ηεν ζήηα πηέζηε ηεν ιαβή ππόρ ηα έξυ µε ηα δύο σέπηα όπυρ ζηεν εηθ.14
- Καηά ηεν δηάπθεηα ηος ανοίγµαηορ ε ηος θιεηζίµαηορ ηερ ζήηαρ θπαηάηε µε ηα δύο σέπηα ώζηε ε µπάπα µε ηεν ιαβή να είναη παπάιιειε µε ηο
θαπάθη µε ηεν ζήηα.
- Μήν αθήζεηε ηεν ιαβή ε ηο θοπδόνη. Κάζε απόηοµε θίνεζε θαη θηύπεµα µποπεί να πποθαιέζεη ηο ζπάζηµο ηυν πιαζηηθών εξαπηεµάηυν. Γηα
ηον ιόγο αςηό ζςνηζηάηαη ε ηοποζέηεζε ηος θπένος.
- Λόγυ δςναηού αέπα µποπεί να βγεί ε ζήηα από ηοςρ οδεγούρ. Ππίν µεηαθηνήζεηε ηεν ζήηα επαναθέπεηε ηεν ζηεν ζέζε ηερ βοεζόνηαρ απαιά
µε ηο σέπη.
- Γηα αποθςγή πποβιεµάηυν ζηεν σπήζε ηερ ζήηαρ ε ηοποζέηεζε ηος θπένος ζςνηζηάηαη.
ύζηεµα θάζεηερ θίνεζερ µε αιςζίδα
- Καηά ηεν δηάπθεηα ηος ανοίγµαηορ ε θιεηζίµαηορ ηερ ζήηαρ µεν σπεζηµοποηείηε ηεν αιςζίδα µε µεγάιε γυνία.
- Αν θαηά ηεν δηάπθεηα ηερ σπήζερ ε αιςζίδα θηνείηαη µε δςζθοιία µεν ηεν πηέδεηε. Κάηη µποπεί να έσεη µπιοθάπεη ηον µεσανηζµό.
- Λόγυ δςναηού αέπα µποπεί να βγεί ε ζήηα από ηοςρ οδεγούρ. Ππίν µεηαθηνήζεηε ηεν ζήηα επαναθέπεηε ηεν ζηεν ζέζε ηερ βοεζόνηαρ απαιά
µε ηο σέπη.
ΠΡΟΟΥΗ: Η αιςζίδα µποπεί να πποθαιέζεη αηύσεµα από ιάζορ σπήζε θςπίυρ ζε παηδηά. Σοποζεηήζηε ηεν αιςζίδα ζηεν εηδηθή ζέζε « L»
µεηά ηεν σπήζε.
ύζηεµα οπηδόνηηαρ θίνεζερ
- Γηα να ανοίξεηε ηεν µονόθςιιε ε ηεν δίθςιιε ζήηα µε µαγνεηηθό θιείζηπο πηέζηε µε ηα δάθηςια ηεν ιαβή ζηπέθονηαρ ηεν όπυρ ζηεν εηθ.15 &
16
- Μήν αθήνεηε ηεν µπάπα. ςνοδεύεηε ηεν µπάπα µε ηο σέπη µέσπη να αθοςµπήζεη ηο θαπάθη µε ηεν ζήηα.
- εµείυζε: Η θίνεζε αςηή δεν είναη απαπαίηεηε εάν σπεζηµοποηούµε ζύζηεµα θπένος.
-

Πποζοσή ζηο ζθαιοπάηη πος δεµηοςπγείηαη από ηον θάηυ οδεγό ζηο πάηυµα.

Οδεγίερ ζςνηήπεζερ
- Καζαπίδεηε ζςσνά ηεν ζήηα µε ένα ςγπό πανί.
- Καζαπίδεηε ζςσνά ηα εζυηεπηθά ηυν οδεγών αθαηπώνηαρ ηα ξένα ζώµαηα πος ηςσόν ςπάπσοςν. ( ζθόνε,πεηπαδάθηα, θύιια θιπ)
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ΠΡΟΟΥΗ: Η ενηοµοζήηα δεν είναη µε θανένα ηπόπο δηασυπηζηηθό γηα ενήιηθερ ε παηδηά. Μεν ζηεπίδεζηε επάνυ ζηεν ενηοµοζήηα. Καµµία
εςζύνε γηα δςζιεηηοςπγία ιόγυ θαθήρ σπήζερ δεν θέπεη ο θαηαζθεςαζηήρ.
ΠΡΟΟΥΗ: Ο ηεσνηθόρ οθείιεη να παπαδώζεη ζηον σπήζηε ηερ ζήηαρ ηο θςιιάδηο σπήζερ & ζςνηήπεζερ πος ο σπήζηερ ππέπεη να
θςιάξεη. Εάν ε ενηοµοζήηα δεν ηοποζεηεζεί ζύµθυνα µε ηηρ παπαπάνυ οδεγίερ ο θαηαζθεςαζηήρ δεν θέπεη θαµµία εςζύνε γηα δεµηέρ ζε ςιηθά
ε γηα ηςσόν ηπαςµαηηζµό ηυν σπεζηών.

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE
This product conforms to the Standard EN 13561 and Directive 98/37/CE.
Insect Screen Mod. Retractable. Wind Resistance: NPD

