Magic Mesh ™
Pokyny k instalaci samo otevírací sítě proti hmyzu
Před instalací sítě se ujistěte, že je povrch rámu dveří očištěn od špíny a nečistot.
Určete správný směr, kterým budete sít instalovat:




Pokud se dveře otevírají DOVNITŘ, instaluje síť na vnější stranu rámu dveří.
Pokud se dveře otevírají VEN, instalujte síť na vnitřní stranu rámu dveří.
Pokud máte posuvné dveře, instalujte síť na vnější stranu rámu dveří

Najděte a označte vrchní střed rámu dveří.

Pokyny instalace
1. Rozložte Magic Mesh samo otevírací síť na zem s magnety směrem na střed, vrchní díl bude
mít větší mezeru mezi magnety oproti spodnímu dílu.
2. Zkontrolujte, aby magnety byly symetricky.
3. Sundejte zadní část lepící stránky a nalepte na síť podle schéma.
4. Vezměte část A, sundejte lepící pásku z proužku #1 a nalepte dostatečně vysoko, na střed
dveří (ujistěte se, že je dostatečně pevně přilepeno k rámu dveří). Postup opakujte na lepící
pásky #2 a #3.
5. Vezměte část B, a proces opakujte zrcadlově. Nejprve nalepte proužek #5 a pokračujte
proužkem #6 a #7.
6. Ujistěte se, že jsou panely umístěny správně a ve středu symetricky spojují.
7. Přilepte proužky #4 a #8.

Užitečné tipy
U plastových rámů, použijte pouze pásky na suchý zip. U dřevěných rámů můžete použít přiložené
připínáčky (berte na vědomí, že připínáček zanechá ve dřevu díru). Pokud se magnety nespínají
správně, upravte šířku polohy oka.

Čištění a údržba
Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky. Otřete síť vlhký hadříkem s mýdlem. Nechte
síť na vzduchu uschnout. Nedávejte do pračky nebo sušičky. Nečistěte chemicky.

Bezpečnostní informace
Držte děti v dostatečné vzdálenosti od skladovacího sáčku a materiálu, hrozí nebezpečí udušení.
Zdroje tepla, jako je varná deska či trouba, udržujte v dostatečné vzdálenosti. Pozor na
elektromagnetické záření, lidé například s kardiostimulátorem by se měli informovat u svého lékaře.
Uschovávejte mimo dosah dětí. Produkt nemusí správně fungovat, pokud nebude správně instalován.

