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           WAREMA szúnyoghálók
    Tisztítási és karbantartási útmutatók 

Megengedett tevékenységek 

A jelen útmutatóban leírt tevékenységeken kívül a terméken semmilyen változtatást, 
bővítést vagy átalakítást, illetve karbantartást nem szabad végezni a WAREMA cég írásos 
engedélye nélkül. A termékkel kapcsolatos zavarok lehetséges okait, illetve elhárításuk 
módját az útmutató sorolja fel. Szükség esetén értesítse a WAREMA cég szakszervizét. 
Csak azokat a hibákat háríthatja el saját maga, amelyekre nem utalnak különleges 
megjegyzések. 

A rendszeres és professzionális tisztítás, karbantartás és ápolás célja a termék értékének 
megőrzése és élettartamának meghosszabítása.

Fokozottan károsító környezeti körülmények között (mint pl. iparterületekhez, a forgalmas 
utakhoz, esetleg a tengerhez (sós levegő) közel) a környezeti károk megelőzése érdekében 
gyakoribb tisztítás ajánlott.

Általános biztonsági utasítások 

A következő biztonsági utasítások és figyelmeztetések nem csak az Ön egészségének 
védelmére, hanem a termék védelmére is szolgálnak. A következő pontokat olvassa el 
figyelmesen!

A szakszerűtlen kezelésből vagy a jelen utasítás, illetve a biztonsági utasítások figyelmen 
kívül hagyásából származó károkért nem vállalunk szavatosságot. Nem vállalunk 
felelősséget az ebből eredő károkért! 

Általános működtetési tudnivalók

A termék kezelése csak és kizárólag akadálymentesen és könnyen, mindenféle 
erőltetés nélkül történjen. A működtetés közben mindig legyen szemkontaktus a 
szúnyoghálóval és a mozgási sík teljes tartományával a két végpont között! Ha bármi 
rendelleneset érez, az árnyékoló működtetését azonnal abba kell hagyni!

Hibás termék működtetése személyi sérüléshez vezethet és /vagy a szomszédos 
alkatrészeket is károsíthatja.

A szúnyoghálót csak akkor működtesse, ha műszaki szempontból kifogástalan állapotban 
van. 

Meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a működtetést és értesítse a szakszervizt!
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Ne hagyja játszani a gyerekeket a kezelőelemekkel, mint pl. a távirányítóval, fogantyúval, 
stb… Tartsa távol a gyerekektől és a nem hozzáértő személyektől a kezelőszerkezeteket és 
a szúnyogháló működtetését, csak és kizárólag az útmutatót elolvasó és megértő 
személyek számára engedélyezze! 

A szúnyogháló mozgatása/működtetése során ne nyúljon bele a mozgó alkatrészekbe! A 
szúnyogháló kitekerési tartományát a szilárd és mozgó akadályoktól mentes állapotban kell 
tartani. 

A szúnyogháló további terhelése, tárgyak vagy kötelek felfüggesztése a terméken károkat, 
illetve személyi sérülést okozhatnak, ezért tilosak. Tilos a termékre vagy a terméken lévõ 
tárgyakra rákötni, ráragasztani vagy bármi idegen dolgot rászerelni! A Waremagyarország 
Kft. és a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

Elektromos működtetésű termék nem üzemeltethető elektromos áram nélkül. Az 
áramkimaradás veszélyeztetheti a szúnyogháló és személyi sérülést is okozhat.

Nem cégünk által szállított vezérlésekbe ill. nem cégünk által bekötött vezérlésekbe  
vagy bármilyen elektromos egységbe (motorvezérlő, kapcsoló, stb.) bekötött 
árnyékolók bárminemű elektromos bekötési vagy tervezési hibából adódó károkért 
felelősséget nem vállalunk!

NAGYON FONTOS! Minden árnyékolót külön kapcsolási pontról szabad csak 
működtetni! (tehát egy kapcsolóba vagy egy motorvezérlő- aktor kimenetbe, stb. 
csak és kizárólag egy darab árnyékolómotort szabad bekötni! Amennyiben egy 
kapcsolási pontról több motor van működtetve az a motorok károsodásához és a 
végállások megváltozásához vezetnek! Ezekért semmiféle felelősséget nem 
vállalunk!

Amennyiben az előbb leírtakra nem ügyelnek, a szúnyogháló élettartama jelentősen 
csökkenhet és esetleges károkat okozhat, a szúnyoghálóban és azok környezetében!
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra garanciát nem vállalunk!

Hibajelenségek:

A hibának feltűnönek kell lenni, messziről szabad szemmel kell, hogy látszódjon. Általános 
szabály, hogy három különböző kül és-beltéri pontból kell a szúnyoghálóra tekinteni.

A hálónál színeltérés, hasadás, felfeslés, csak akkor tekinthető garanciális problémának 
(amennyiben nem vezethető vissza mechanikai sérülésre), ha azok 16mm2-nél nagyobb 
egybefüggő felületen észlelhetőek. Amennyiben a hiba ennél kisebb vagy csak optikai 
segédeszközzel ill. nem feltűnő, abban az esetben a probléma  nem tekinthető garanciális 
hibának.
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A hálónál előforduló jelenségek: 

- hullámosság (normális jelenség)
- kiszálasodás (garanciális idő alatt hívja a szakszervízt), egyéb esetben a kiálló szálat 

vágja le ollóval. A szálak letépése, kihúzása tilos!
- mechanikai sérülés vágás, törés, szakadás esetén a háló cseréje eredeti Warema 

alkatrésszel mindenképpen cserélendő!
- lehúzható típusoknál, amennyiben a vezetősínből a háló bármilyen okból kijön, azt a 

további működtetés előtt a helyére kell visszavezetni. Ennek elmulasztása után a háló 
megtörhet és nem nyeri vissza eredeti formáját! (ez nem garanciális hibajelenség) 

Tisztítás és ápolás

A terméket csak akkor és oly módon kell tisztítani amennyiben ez indokolt.
A termék tisztítása során óvja a szomszédos felületeket!
A termék vagy annak alkatrészei nem megfelelő tisztítási eljárásokkal megkarcolódhatnak, 
károsodhatnak. 

Ne üzemeltesse a szúnyoghálót karbantartás vagy tisztítás közben!

FIGYELEM
Elektromos működtetésű szúnyoghálóknál bizonyosodjon meg róla, hogy a termék 
kikapcsolt állapotban van a tisztítás során!

Elektromos működtetésű terméknél áramütés veszélye áll fenn! Adott esetben 
áramtalanítsa azt!

Tartsa távol a vizet az elektromos komponenstől!

Ne használjon magas nyomású mosót, súroló szivacsot vagy agresszív tisztítószereket és 
oldószereket! Ne használjon klór alapú tisztítószert a terméken vagy annak közelében (pl. 
ablaktisztításnál)!

Távolítsa el a port puha kefével vagy mikroszálas törlőkendővel a felületekről!
Tisztítson meg minden festett vagy műanyag felületet nedves szivaccsal vagy törlőkendővel 
(a hálót azonban csak puha kefével vagy puha ronggyal tisztítsa meg a portól)! Ügyeljen 
arra, hogy a túl erős súrlódás kemény kefével vagy szivaccsal károsíthatja a szúnyogháló 
részeit! A háló felületére csak annyi erőt szabad kifejteni, amennyit a másik oldalon 
ellenerőként kifejtünk, különben a háló kinyúlhat, sérülhet vagy a rendeltetési helyéről 
kicsúszhat. A fenti következmények nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak 
minősülnk.

Tisztítsa meg a szúnyoghálót finom kimondottan erre a célra alkalmas ph semleges 
mosószerrel és langyos vízzel!  Tisztítószerek használata esetén a gyártó utasításait be kell 
tartani. A környezetvédelem érdekében ajánlott 100% -ban biológiailag lebomló 
tisztítószereket használni. A felület dörzsölése és a nem megfelelő tisztítószer választása 
oda vezethet, hogy az eredeti állapot nem lesz visszaállítható! (ez nem garanciális 
probléma) 
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A szúnyogháló szerkezetére rászáradt vízcseppek által okozott esetleges vízkő elkerülése 
érdekében a termék felületét mikroszálas törlőkendővel vagy pamutszövettel töröljük 
szárazra.

Az anyagok statikusan feltöltődhetnek. A személyekkel vagy tárgyakkal való érintkezés 
elektrosztatikus kisülést okozhat!

Karbantartás/ Szavatosság

A szavatosság feltétele a rendszeres karbantartás (évente legalább egyszer). A 
karbantartási munkát csak a Warema szerződött partnerének szakembere végezheti! A 
nem megfelelően végrehajtott évenkénti karbantartási munkálatok miatt a garancia 
elveszik!

Nem vállalunk szavatosságot kopóalkatrészekért és olyan optikai módosításokért, amelyek 
a műszaki színvonal biztosításának ellenére, fellépnek (pl. UV-sugárzás következtében a 
szövetek/felületek színe fakulhat). 

A szúnyogháló tisztítása során keletkezett problémákra kártérítési igény nem 
érvényesíthető! A tisztítási eredmények függnek a szennyezettség mértékétől, az 
alkalmazott tisztítószer szúnyoghálóra gyakorolt hatásától. 

A szúnyogháló tisztítása használójának mindenkori kötelezettsége! A több éve nem tisztított 
felületeknél, csak nehezen, vagy már egyáltalán nem állítható vissza az eredeti állapot!

A tisztítás során ellenőrizze a kezelőszerveket, szerelési felületet a látható kopás és sérülés 
szempontjából (szemrevételezés)! Ellenőrizze a teherhordó elemeket (pl. konzolok, 
vezetőelemek) rögzítését! 
A működtető elem vagy háló, valamint a szerelési felület sérülése a termék károsodásához 
vezethet.
Bármilyen probléma észlelése esetén helyezze a készüléket üzemen kívül. Forduljon 
szakszervízhez!

Ne működtesse a javítást igénylő termékeket!

A terméket rendszeresen (ajánlott évente) szakemberrel ellenőriztetni kell, a kopás és a 
sérülés jeleit keresve, fontos pl. az elektromos vezetékek ellenőrzése!

Pótlás / javítás

Szakszerűtlen javítás/leszerelés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A javítást/
leszerelést  kizárólag szakszerviz végezheti. 

A termék hosszú távú működésének biztosítása és a jóváhagyott szabványos állapot 
megtartása érdekében csak eredeti WAREMA pótalkatrészeket szabad használni. Szükség 
esetén forduljon a szakszervízhez.
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Waremagyarország Kft.
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