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LVInsektu tīkls
Lietošanas un instalācijas instrukcija

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

Komplektā ietilpst:
- Insektu siets.
- Sieta stiprināšanas lenta.
- Lietošanas un instalācijas instrukcija

Sieta instalācija

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 izstaro-
jošiem objektiem (plītis u.tml.). 
Insektu tīkls nedarbosies pareizi, ja tas nebūs pareizi 
uzstādīts.

Brīdinājums!
Nelietojiet insektu tīklu kā barjeru, kas ierobežo bērnu un 
mājdzīvnieku 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 apsaim-
niekotāja.

Serviss
Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus tā 
defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet 
produktu sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem 
norādījumiem. Sūdzības 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 produkta pārslogoša-
nas rezultātā.

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

1. Pirms sieta uzstādī
    šanas rūpīgi notīriet 
    loga rāmi.

4. Piestipriniet sietu pie 
    lentas.

2. Pielīmējiet sieta 
    stiprināšanas lentu 
    visapkārt loga rāmim.

5. Nogrieziet sieta 
    pārpalikumus.

3. Atstājiet nožūt uz 1 
    stundu.

6. Nogludiniet sieta un 
    lentas savienojumu 
    vietas ar birstīti.


