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Insektu siets saulessargam 

Lietošanas 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. 

Apraksts un izmantošana: 

Viegls un gaisīgs, caurspīdīgs audums pielāgots instalācijai uz saulessargu. Tas kalpo, 

lai aizsargātu pret odiem un citiem kukaiņiem. Lai būtu viegli lietojams insektu siets 

ir aprīkots ar rāvējslēdzēju vienā vietā. 

Specifikācijas: 

100% poliesters. 

Melns. 

Piemērots lietussargiem, kuru diametrs ir no aptuveni 3 m. 

Brīdinājums: 

Nekad nenovietojiet blakus atklātai ugunij vai citiem siltuma avotiem. Nelieciet 

siltuma avotu zem saulessarga uz, kura uzstādīts insektu siets. 

Uzstādīšana: 

Uzstādiet insektu sietu tikai tad, kad saulessargs ir atvērts, velkot sietu no augšas uz 

leju. Rāvējslēdzējam ir jātaisās vaļā no lejas uz augšu. Apkārtmēru varat regulēt ar 

augšējo malu, uzstādot jums nepieciešamo diametru. 

Piezīme: Mēs iesakām, lai uzstādītu sietu, piedalīties diviem pieaugušiem. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst 

nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā 

elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci 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 ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt 

savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Importēts no Čehijas republikas 
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NEGLUDINĀT 

NEBALINĀT AR HLORU 

MAKSIMĀLĀ TEMPERATŪRA 

ŽĀVĒT PIE ZEMAS TEMPERATŪRAS 

NETĪRĪT ĶĪMISKI 


