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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

steck! SRM 200 típusú 
ÜVEGSZÁLAS MÁGNESES SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA termékhez 

 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg. 
 
 

A CSOMAG TARTALMA: 

 1 db 100x210 cm méretű háló, melyek 7-7 db erős mágnest és további 6-6 db 
mágnes csíkot tartalmaznak 

 2 cm széles, 520 cm hosszú kétoldalú ragasztószalag a felhelyezéshez 

 20 db rajzszög a felhelyezéshez 

 használati útmutató 

 
LEÍRÁS: 

 A háló felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy ajtókeret felülete t iszta és 
száraz legyen. A megfelelő tisztítást követően várjon pár percet, amíg a felület 
maradéktalanul megszárad. 

  Válassza ki a megfelelő rögzítési módot:  

 A befelé nyíló ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret külső oldalára. 

 A kifelé nyíló ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára. 

 Ha elhúzható ajtója van, a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára. 

 Mérje ki és jelölje meg az ajtókeret felső részének középpontját. 
 
ÚTMUTATÓ A FELHEYELZÉSHEZ: 

1. Fektesse a hálót a padlóra úgy, hogy a mágnesek a rajzon látható módon helyezkedjenek 
el. Mivel a háló a fenti részen gyárilag fixen összevarrásra került, így a mágnesek 
esetlegesen rosszul történő elhelyezkedése a felhelyezésből adódhat. 

2. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek egymáshoz. 
3. Távolítsa el a ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát és rögzítse azt körbe háló 

szélére (kivéve az alsó rész). 
4. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztószalag másik oldaláról is és rögzítse vele a hálót az 

ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban és pozícióban van-e 
5. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek és tartanak-e. Győződjön meg 

róla, hogy a háló nem került túl szorosan felrögzítésre, hogy a mágnesek megfelelően 
tudnak záródni. 

6. Végül győződjön meg róla, hogy a rovarháló megfelelően nyílik és záródik. Ha szükséges 
módosítja az elrendezését.  

7. Amennyiben szükséges, használja a csomagban található rajzszögeket is a még biztosabb 
eredmény érdekében. A RAJSZÖGEKET KIZÁRÓLAG FAKERETES AJTÓNÁL HASZNÁLJÁK 
ÉS VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY A RAJZSZÖGEK APRÓ LYUKAKAT HAGYHATNAK A 
KERETEN. 
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TERMÉKINFORMÁCIÓK: 
- anyaga: üvegszál/üveggyapot (megfelel a 2011/65/EU RoHS direktíva követelményeinek) 
- kiterített mérete: 2100 mm x 1000 mm 

 
TIPPEK: 
Ha fém vagy műanyag keretes ajtóval rendelkezik használja a csomagban található 520 cm hosszú kétoldalas 
ragasztószalagot a rögzítéshez. 
Amennyiben fa keretes ajtója van rögzítse az hálót a rajzszögekkel (a csomag tartalmazza). 
Megjegyzés: 
A rajzszögeket hagyja az ajtókeretbe rögzítve. 
Ha nem tapadnak megfelelően a mágnesek, igazítson az összeillesztésükön. 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítószereket. 
A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel törölje tisztára. 
Nagyobb mértékű szennyeződés esetén használjon szappanos vizet. 
A hálót tisztítás után hagyja megszáradni. 
A háló nem szárítható szárítógépben. 
 
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK: 
A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől, fulladást okozhatnak. 
A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól (tűzhely, kályha, kandalló, stb.) 
Ha egészségügyi implantátumokkal rendelkezik (pl. szívritmus-szabályzó), a háló használata előtt kérje ki orvosa tanácsát. A 
mágnesek megzavarhatják az ilyen típusú készülékek működését. 
A rajzszögek használatakor legyen nagyon óvatos. Tartsa távol a gyermekektől. 
A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik hatékonyan. 
 
FIGYELMEZTETÉS: 
A mágneses szúnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok őrzésére. 
Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy elhagyják a lakást. 

 
Gyártó/Importőr/Importer: 
STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet 
Vevőszolgálat: Tel: +36 30 657-0941 info@steckhungaria.hu www.steckhungaria.hu 
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