PLISSE SOLO

insect screens

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Εταιρεία σας συγχαίρει για την αγορά της σήτας SOLO! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του έγγραφου και να το διατηρήσετε!
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σήτας και έχει μελετηθεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση,
χρήση και συντήρηση του προϊόντος.
Οι οδηγίες, σχέδια και έγγραφα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα, πνευματική περιουσία της Εταιρείας
και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (άνοιγμα)
Πιάστε το προφίλ λαβή σύροντας το κατά μήκος του οδηγού πατώματος
μέχρι να φτάσει στο προφίλ με τον μαγνήτη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (κλείσιμο)
Πιάστε το προφίλ λαβή σύροντας το κατά μήκος του οδηγού πατώματος μέχρι
να ολοκληρωθεί το μάζεμα του πτυχωτού πανιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι σήτες είναι μελετημένες για την προστασία από τα έντομα, τα τρωκτικά και τα μικρά ερπετά και όχι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια η την
αποτροπή για αντικείμενα και ανθρώπους να εισβάλουν στους χώρους. Οι σήτες δεν εμποδίζουν την πτώση ενός παιδιού από το παράθυρο.
Έιναι μια σήτα οριζόντιας κίνησης.
Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και για άτομα με προβλήματα όρασης, το πανί μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμο, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφώς
ορατό με χρωματιστά σημάδια.
Η λειτουργία σε συνθήκες παγετού μπορεί να βλάψει την σήτα και σε συνθήκες υπερβολικού ανέμου, ενδέχεται να πρέπει να την κλείσετε.
Μην αφαιρείτε τις ετικέτες του προϊόντος και το σήμα CE από την σήτα.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για μερική ή ολική αλλαγή στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακριβή στοιχεία.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανεξάρτητη παρέμβαση και χωρίς προειδοποίηση εκ μέρους του χρήστη η για παραποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε μόνο τις λειτουργίες συντήρησης που αναφέρονται στις οδηγίες.
Υπό την επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών, το πανί δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Για τον εξωτερικό καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι, εκτός από βούρτσισμα, τόσο για το πανί όσο για τα προφίλ, φροντίζοντας
να γίνει ένα καλό ξέβγαλμα.
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε λάδια, γράσο, λειαντικά και διαλύτες, η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να γίνει με σπρέι σιλικόνης.
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφεύγεται η εμπλοκή των μηχανισμών.
Κάθε τύπος επέμβασης στην σήτα θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις ή από την Εταιρεία.
Το πανί ή και κάποια εξαρτήματα θεωρούνται προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά, οπότε είναι καλύτερα να προγραμματίζετε σέρβις σε εξειδικευμένα
κέντρα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της εγγύησης, μην επεμβαίνετε ανεξάρτητα στην αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που μπορεί να σας φαίνεται
ότι δεν λειτουργούν, αλλά επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας, ο οποίος θα παρέχει υποστήριξη και ανταλλακτικά. Η εγγύηση περιλαμβάνει την
πλήρη αντικατάσταση της σήτας ή τμήματα αυτής όταν υπάρχει κακή λειτουργία που προκύπτει από κατασκευαστικά ελαττώματα και αποκλείει
βλάβες και αλλοιώσεις που προκαλούνται από τον πελάτη.
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PLISSE SOLO
Οδηγίες Τοποθέτησης
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