GARANCIJSKA IZJAVA
Izdajatelj garancijskega lista Kidpro, zaščitne mreže za okna in balkone,
Ivan Pejić s.p. v imenu proizvajalca zagotavlja:
•

da je izdelek brezhiben in ima vse objavljene lastnosti ter

•

da bo izdelek obdržal izvirne – naštete lastnosti v obdobju najmanj
2 let od dneva nakupa oz. montaže.

Garancijski rok začne teči od datuma nakupa oz. montaže, kar se dokaže
z izvirnim računom.
Če se v navedenem obdobju pokaže napaka na izdelku, izdajatelj
garancijskega lista garantira, da bo napako brez nadomestila odpravil
bodisi s popravilom obstoječega izdelka bodisi z novim izdelkom enake
kakovosti.
Izdajatelj garancijskega lista se obveže, da bo morebitno napako odpravil
v najkrajšem možnem času, in sicer v največ 20 delovnih dneh.
Garancija ne velja v primeru:
1. da je izdelek nepravilno montiran zaradi neupoštevanja priloženih
navodil za montažo,
2. da je do poškodbe izdelka prišlo zaradi neupoštevanja varnostnih
navodil in/ali navodil za uporabo,
3. spreminjanja oz. modifikacije originalnega izdelka,
4. nepravilne uporabe,
5. malomarnega ravnanja s proizvodom,
6. uporabe v drugačne namene od tistih, za katere je izdelek narejen,
7. višje sile, potresa, strele, nevihte, toče ipd.
Servisiranje izdelka in rezervni deli so zagotovljeni za dobo najmanj 2 let
po preteku garancije.

zaščitne mreže za okna in balkone

navodila za uporabo in garancija
odpiramo okna

varujemo najmlajše
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Kupili ste izdelek, ki vam bo omogočil sproščeno in brezskrbno uživanje
na balkonu ali odprtih površinah. Želimo vam mnogo lepih trenutkov.

NAVODILA ZA UPORABO
SISTEMA ZAŠČITNE MREŽE

VZDRŽEVANJE

Ta navodila so sestavni del izdelka. Shranite jih do konca uporabe izdelka.

Čez čas se lahko na mreži nabere umazanija, ki jo lahko odstranite z vlažno krpo.

Pred uporabo natančno preberite navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

Življenjska doba izdelka je odvisna od konkretnih vremenskih pogojev: UV-sevanja, toplote,
mraza itn. Občasno je treba mrežo natančno pregledati. Če ugotovite, da je mreža poškodovana,
jo takoj zamenjajte.

Pred montažo natančno preberite navodila za montažo in se prepričajte,
da ste jih razumeli in da boste izdelek lahko varno in pravilno montirali,
upoštevajoč navodila.
Ne dovolite nikomur, da bi izdelek montiral ali uporabljal, ne da bi se pred tem
seznanil z navodili.
Po odprtju izdelka odstranite plastične vrečke in vse dele pakiranja, ki lahko
škodujejo otroku. Pozor! Nevarnost zadušitve z vrečko.
Sistem zaščitne mreže ni zamenjava za dosledno varovanje otroka.
Sistem zaščitne mreže pomaga, da se nevarnost naključnega padca zmanjša.

VARNOSTNA NAVODILA
OPOZORILO!
Upoštevajte tehnične omejitve in varnostna navodila!
V nasprotnem varnost ni zagotovljena!
1. Mreža mora biti vedno montirana v pokončnem (vertikalnem) položaju.
2. Ne uporabljajte rabljene mreže, ki ji je življenjska doba potekla
in/ali kaže znake obrabe.
3. Ni priporočljivo, da so nezavarovane odprtine zraven montirane mreže.

Izdelek ne potrebuje dodatnega vzdrževanja.

TEHNIČNI PODATKI
Zaščitna mreža je oblikovana z namenom, da omogoča dodatno zaščito pred naključnim
padcem z višine na odprtinah (okna, balkoni, terase, stopnišča, mezanini) in je ustrezno
testirana (Inštitut za industrijsko tehnologijo INTI in TÜV Rheinland®, Argentina ter AIDICO, Španija).
		

Monofilamentna mreža

Material:
		

monofilamentno vlakno
iz najlona (poliamid)

Debelina mreže:

0,8 mm

Nosilnost:

najmanj 100 kg/m2

Velikost romba:

5 cm

Natezna trdnost romba:

17 kg

Pričakovana življenjska doba: 3-4 leta
Elongacija:

55,9 kgf

Barva:

prozorna

4. Ne mečite stvari v mrežo.
5. Ne uporabljajte ostrih ali vročih predmetov v bližini mreže.

Profili:

6. Ne plezajte po mreži, ne zaletavajte se vanjo, niti se ne obešajte nanjo.

Material: poliamidna plastika

7. Ne uporabljajte izdelka za drugačne namene od tistih, za katere je narejen.
8. Ne uporabljajte dodatnih elementov, ki niso sestavni del zaščitnega sistema
mreže.
9. Občasno (nekajkrat letno) preverite napetost mreže in preglejte,
če se je mreža poškodovala. V tem primeru nemudoma zamenjajte mrežo
z novo.
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