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               Οδηγείες Τοποθέτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γιά τήν σήτα μέ δύο φύλλα καί τά δύο πλάγια προφίλ παρέχονται μέ κλίπ φιξαρίσματος. Στή μέση τού επάνω προφίλ 
πρέπει νά τοποθετηθεί, μέ ούπα καί βίδα, τό κεντρικό stop.

Βάζετε τίς τάπες στόν 
επάνω προφίλ οδηγό.
Τοποθετήσετε το προφίλ 
οδηγό στό επάνω μέρος 
τού ανοίγματος .Τρυπήστε 
καί φιξάρετε μέ τά ούπα
καί  τίς βίδες   πού 
παρέχονται  .

Τοποθετήσετε τό πλάγιο 
προφίλ μέ τόν μαγνήτη, 
μέ τήν ένδειξη “επάνω”τό 
εσωτερικό μέρος τού 
επάνω προφίλ στό 
μέρος πού θά ανοίγει. 
Τρυπήστε καί φιξάρετε μέ 
τά ούπα καί τίς βίδες πού 
παρέχονται.

Πάρετε τήν σήτα καί 
τοποθετήστε την μέ 
τήν ένδειξη ”επάνω” 
στό εσωτερικό μέρος 
τού επάνω προφίλ. 
Ακουμπήσετε όλα μαζι 
στόν οδηγό πατώματος. 

Αγκιστρώσετε τά κλίπ 
φιξαρίσματος τής σήτας σέ 
αυτά τού πλάγιου προφίλ. 
Αν τό όλο σύστημα σήτα 
δέν αγκιστρώνεται καλά, 
ξεβιδώσετε λίγο τίς βίδες 
τών κλίπ στό μπροστινό 
προφίλ καί μετακινήστε τες 
ανάλογα.
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Τοποθετήσετε τό πλάγιο 
προφίλ μέ το κλίπ τού 
φιξαρίσματος στό άλλο 
μέρος(εκείνο πού θά είναι 
σταθερό), μέ τήν ένδειξη 
“επάνω” στό εσωτερικό 
μέρος τού επάνω προφίλ. 
Τρυπήστε καί φιξάρετε μέ 
τά ούπα καί τίς βίδες πού 
παρέχονται. 

Αφαιρέσετε τήν προστασία 
από τό αυτοκόλλητο τού 
πλαστικού οδηγού πατώματος 
καί  κολλήστε τον, προσέχοντας

  ιανίε ησητέθοποτ η ιτό
ευθυγραμμισμένη μέ τά 
πλάγια προφίλ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΤΑΣ EUROPA FLEXA

ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας σας συγχαίρει για την αγορά της σήτας!  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τo περιεχόμενo αυτού 
του εγγράφου και να το διατηρήσετε.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σήτας και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.
Οι οδηγίες, σχέδια και έγγραφα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα,
πνευματική περιουσία της εταιρείας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να ισχύουν όλοι οι όροι της εγγύησης, μην παρέμβετε ανεξάρτητα στην αποσυναρμολόγηση των 
εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που μπορεί να σας φαίνεται να μην λειτουργούν, αλλά επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας ο οποίος θα παρέχει την υπηρεσία εξυπηρέτησης και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου ή τμημάτων του ίδιου όταν υπάρχουν
δυσλειτουργίες που προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώματα και αποκλείει, ωστόσο, την βλάβη και 
φθορά που προκαλείται από τον πελάτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι σήτες είναι μελετημένες για την προστασία από 
τα έντομα, τα τρωκτικά και τα μικρά ερπετά και όχι 
για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, ή την αποτροπή 
για αντικείμενα ή τους ανθρώπους να εισβάλουν 
στους χώρους, δεν εμποδίζουν την πτώση του παιδιού
έξω από το παράθυρο.
FLEXA είναι μια σήτα οριζόντιας περιέλιξης.
Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και για τα άτομα 
με προβλήματα όρασης, το πανί μπορεί να μην 
είναι ανιχνεύσιμο, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές
με χρωματιστά σημάδια.

Μην αφαιρείτε τις ετικέτες των προϊόντων και του 
σήματος CE. 

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (άνοιγμα)
Πιάστε την λαβή με το ένα χέρι και τραβήξτε την στο
μήκος του οδηγού προς το προφίλ του αντικρύσματος, 
όπου ενώνεται μέσω του μαγνήτη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (κλείσιμο)
Πιάστε τη λαβή συροντάς την κατά μήκος του 
οδηγού πατώματος και συνοδεύετε αυτή  μέχρι
να ολοκληρωθεί η επανατύλιξη  του πανιού 
μέσα στο κουτί. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε μόνο τη συντήρηση που περιγράφεται
στις οδηγίες.
Υπό την δράση των εξωτερικών περιβαλλοντικών 
συνθηκών, το πανί δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη  
μικρο-οργανισμών. Για τον εξωτερικό καθαρισμό 
του προϊόντος χρησιμοποιήστε σαπούνι  και  νερό, 
μετά το βούρτσισμα, τόσο για το πανί όσο για τα 
προφίλ, φροντίζοντας να γίνει ένα καλό ξέβγαλμα.
Αποφύγετε τη χρήση λαδιού, γράσο, λειαντικά και 
διαλύτες, η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με σπρέι σιλικόνης.
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να 
αποφεύγεται η εμπλοκή του μηχανισμού.
Οποιοσδήποτε άλλος τύπος επέμβασης πρέπει να 
γίνεται από εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής 
υπηρεσιών ή από την εταιρεία.
Το πανί και ορισμένα εξαρτήματα θεωρούνται 
προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά, γι 'αυτό είναι 
καλύτερο να απευθύνεστε σε μια προγραμματισμένη 
υπηρεσία με τα ειδικευμένα κέντρα.

Η λειτουργία σε συνθήκες παγετού μπορεί να 
βλάψει την σήτα και σε συνθήκες υπερβολικού 
ανέμου ενδέχεται να πρέπει να την ξανατυλίξετε.

Η εταιρεία μας δεν ανταποκρίνεται στην ανεξάρτητη 
παρέμβαση και χωρίς προειδοποίηση για παραβίαση 
ή και αλλαγών εκ μέρους του πελάτη.
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