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Tento návod je určený pro všechny uživatele sítí proti hmyzu firmy Servis Climax. Návod 
důkladně pročtěte před prvním použitím výrobku a uchovejte po celou dobu užívání výrobku. 
Na všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky. Výrobce: 
SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628 Děkujeme za zakoupení 
produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s. 

                     Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí, nebo důležitou informaci.

1) Pohyblivé sítě proti hmyzu ( Dveřní, Posuvné, Rolovací okenní, Rolovací dveřní, Plisé), 
používejte pouze, tehdy nejsou-li v dráze sítě žádné předměty či osoby.
 
2) Pohyblivé sítě proti hmyzu neovládejte tažením za síťovinu, či tlakem do síťoviny.

3) Nezavěšujte na výrobky a ani neopírejte o výrobky žádné předměty. 

5) Zabraňte mechanickému namáhaní a poškozeni výrobku.

6) V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která 
prováděla montáž, nebo výrobce. V takovém případě se sítě nesmí dále používat.

4) Výrobky neslouží z bezpečnostního hlediska jako zábrana proti vypadnutí z 
okna, nebo dveří. 

OBECNÉ INFORMACE

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SÍTÍ PROTI HMYZU

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního výrobku, příp. jeho 
elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.



 

2 www.climax.cz

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

7) K ovládání používejte vždy prvek, který je k tomu určen.

Dveřní sítě
- tlakem nebo tahem za madlo, popřípadě střední příčku s drážkou

Posuvné sítě
- tlakem nebo tahem za svislý profil s drážkou 

Rolovací okenní 
- Rolo klik a Rolo F1 - tažením za šňůrku, docvaknout  za pomoci spodního profilu
- Rolo hák - tažení pomocí spodního profilu

Rolo dveřní magnet
- tažením za svislý pojezdový profil s magnetem

Plisé 
- tažením za svislý pojezdový profil

8) Při ovládání rolovací okenní sítě ve směru nahoru i dolů je nutné držet spodní pojezdový 
profil ve vodorovné poloze. V opačném případě může dojít ke špatnému chodu sítě či k jejímu 
poškození. U rolovací sítě dveřní je nutné držet pojezdový profil ve svislé poloze.

9)Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

OVLÁDÁNÍ 

10) Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů

11) Při čištění síťoviny, používejte jemné kartáčování nebo ruční vysavač nastavený na slabý 
výkon, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení.

12) Rolovací sítě vyžadují udržování čistoty ve vodících lištách 

13) Plisé sítě vyžadují udržování čistoty v kolejnicích, je nutné pravidelně odstraňovat napadané 
nečistoty

14) Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30oC.
15) Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, 
rozpouštědla, čisticí písky, čistící pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí 
prostředky.

16) Při čištěni oken výrobek z okna demontujte, u pohyblivých sítí nastavte do 
polohy, aby nemohlo dojit k poškození sítě a aby nebránil v čištění.   

17) Chraňte výrobek před poškozením a znečištěním při stavebních úpravách 
a při malováni.

ÚDRŽBA
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SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ
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