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Návod na údržbu sítí, Bezpečnostní pokyny
Údržba Fantom rolovacích sítí proti hmyzu:
Fantom rolovací sítě nevyžadují mimořádnou údržbu. Hliníkové profily čistěte mechanicky vlhkou měkkou textilní tkaninou
pomocí mýdlových roztoků. Síťovinu čistěte prachovkou nebo vysavačem nastaveným na lehké sání. Při mechanickém
čištění buďte opatrní a čistěte „lehce“, aby nedošlo k vytržení síťoviny nebo k jejímu poškození, případně protržení. Na
mechanické poškození sítě se nevztahuje záruka.
Při čištění je zakázáno používat chemické roztoky na bázi čpavku, ředidel a rozpouštědel.
U FANTOM dveřních rolovacích sítí je třeba průběžně luxovat nečistoty ve spodní vodící liště.
Údržba FANTOM rolovacích sítí před sezónou -vyluxujte a otřete vodící lišty a síťovinu vlhkou textilií a do vodících
jezdců stříkněte dávku silikonového nebo teflonového oleje, případně mazadla WD 40. Nepoužívejte rostlinné nebo
živočišné tuky.
Upozornění pro Fantom dveřní rolovací sítě:
V průběhu sezony, při každém vytažení a zasunutí Fantom dveřní sítě zpět, má síťovina snahu při zatahování nepatrně
poklesnout. To se projeví tak, že se nahoře objeví mezera a v dolní části se síťovina začne shrnovat (fyzikální zákon
zemské přitažlivosti). Je tedy vhodné jednou za čas síť vysunout do pohotovostní polohy a při postupném zavírání a
otevírání sítě dvěma dlaněmi proti sobě přes síťovinu tuto v horní části přidržovat a vytahovat směrem nahoru (nejlépe
provádět ve dvou lidech – jeden uvnitř místnosti, druhý venku, dlaně proti sobě). Toto provést 3-4 x za sebou, nebo dle
potřeby. Tímto způsobem se síťovina srovná zpět do původní polohy.
Upozornění pro Fantom okenní rolovací sítě s úchytem na pružinky:
Tento typ sítí je třeba zavírat i otevírat lehkým „odmáčknutím“ madla – na obou stranách sítě, oběma rukama
současně. Pokud tento typ sítě budete ovládat pouze jednou rukou na středu sítě, může dojít k tomu, že madlo
se síťovinou, které je pod stálým zpětným tahem, nebude zajištěno v obou krajových pérkách. Dojde k nesouměrnému a
nerovnoměrnému vytažení síťoviny z kazety a současně k nesouměrnému a nerovnoměrnému návinu síťoviny do kazety,
což způsobí špatnou funkčnost sítě a může také poškodit síťovinu na bocích. Pokud k tomuto poškození dojde, jde o
mechanické poškození sítě, na které se záruka nevztahuje.
Bezpečnostní pokyny:
Okenní síť proti hmyzu neslouží (z bezpečnostního hlediska) jako zábrana proti vypadnutí z okna!!!

Je zakázáno cokoliv věšet na součásti sítě a síťovinu.
Je zakázáno mechanicky namáhat součásti sítě a síťovinu.
Je zakázáno otevírat FANTOM dveřní rolovací sítě nohou. V případě poškození sítě tímto způsobem nebude zákazníkovi
reklamace uznána.
Se sítí zacházejte opatrně, zvláště pak při jejím čištění.
Je zakázáno cokoliv věšet na ovládací šňůru okenní rolovací sítě.
Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo na zamítnutí případných reklamací.
Pokud je rolovací síť nefunkční nebo dojde k jejímu poškození, kontaktujte svého dodavatele.

