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TINKLELIŲ ROLETŲ IR PLISUOTŲ TINKLELIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS 
INSTRUKCIJA 

 
 Tai yra aukštos kokybės produktas, pagamintas pagal tikslius matmenis bei 

naudojant specialias paviršių apdirbimo technologijas. 
 Produkto matavimo, montavimo, išmontavimo ir remonto darbus atlikti gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 
 Neteisingas montavimas gali baigtis produkto sugadinimu, turto apgadinimu ar kūno 

sužalojimu. 
 Produkto konstrukcijos pakeitimai privalo būti patvirtinti gamintojo. 
 Nenaudokite produkto, jeigu jam reikia remonto. 
 Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo ar neapdairaus 

naudojimo ir priežiūros bei šios instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma.
 

Priežiūra 
   

Naudojimas Priežiūra 

 Nerekomenduojama naudoti tinklelio 
prie šilumos šaltinio, nes karštis gali 
sukelti tiklelio audinio deformacijas. 

 Tinklelis uždaromas ir atidaromas 
traukiant už rankenėlės ar virvelės. 

  Rekomenduojama kartą per mėnesį 
nuvalyti tinklelį sausu arba drėgnu 
skudurėliu. 

 Valymui nenaudokite agresyvių 
valiklių ir tirpiklių. 

 Kiekvieno šiltojo sezono pradžioje 
patikrinkite laikiklių būklę. 

 

Saugumas Remontas 

 Nesiremkite į tinklelį – tinklelio 
funkcija nėra apsauginė, tad galite jį 
apgadinti ir susižeisti. 
 

 
 Pastebėję pažeidimų, kvieskite 

meistrą. 
 Atlikti remonto darbus gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 

 
 
 

 
Pažeidus naudojimo ir priežiūros instrukciją garantija produktui netaikoma.  
 

www.tikslangai.lt
info@tikslangai.lt

Nemokamas numeris

8 800 22225

TINKLELIŲ ROLETŲ  NAUDOJIMO 
IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

•	 Tai yra aukštos kokybės produktas, pagamintas pagal tikslius matmenis bei naudo-
jant specialias paviršių apdirbimo technologijas.

•	 Produkto matavimo, montavimo, išmontavimo ir remonto darbus atlikti gali tik 
kvalifikuotas specialistas.

•	 Neteisingas montavimas gali baigtis produkto sugadinimu, turto apgadinimu ar 
kūno sužalojimu.

•	 Produkto konstrukcijos pakeitimai privalo būti patvirtinti gamintojo. 
•	 Teisingai sumontuoto produkto varstymas turi būti sklandus, todėl jei varstant 

pastebite, kad tinklelis kliūna ar stringa, perteklinės jėgos jo varstymui nenaudokite. 
Tokiu atveju išsikvieskite meistrą.

•	 Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo ar neapdairaus naudojimo 
ir priežiūros bei šios instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma.
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TINKLELIŲ RĖMELIŲ LANGAMS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 
 
 Tai yra aukštos kokybės produktas, pagamintas pagal tikslius matmenis bei 

naudojant specialias paviršių apdirbimo technologijas. 
 Produkto matavimo, montavimo, išmontavimo ir remonto darbus atlikti gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 
 Neteisingas montavimas gali baigtis produkto sugadinimu, turto apgadinimu ar kūno 

sužalojimu. 
 Produkto konstrukcijos pakeitimai privalo būti patvirtinti gamintojo. 
 Nenaudokite produkto jeigu, jam reikia remonto. 
 Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo ar neapdairaus 

naudojimo ir priežiūros bei šios instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma.
 

Priežiūra 
   

Naudojimas Priežiūra 

 Tinklelis įstatomas į lango rėmą 
šiltojo sezono pradžioje ir išimamas 
jo pabaigoje. 

 Tinklelis durims varstomas traukiant 
už rankenėlės. 

 Nerekomenduojama naudoti tinklelio 
prie šilumos šaltinio, nes karštis gali 
sukelti tiklelio audinio deformacijas. 

 

 Rekomenduojama kartą per mėnesį 
nuvalyti tinklelį sausu arba drėgnu 
skudurėliu. 

 Rekomenduojama 2 kartus per metus 
gerai nuvalyti lango tarpines ir 
padengti specialia priežiūros 
priemone, išsaugančia tarpinių 
minkštumą ir elastingumą.  

 Valymui nenaudokite agresyvių 
valiklių ir tirpiklių. 

 Kiekvieno šiltojo sezono pradžioje 
patikrinkite laikiklių būklę. 

 

Saugumas Remontas 

 Nesiremkite į tinklelį – tinklelio 
funkcija nėra apsauginė, tad galite jį 
apgadinti ir susižeisti. 

 
 Pastebėję pažeidimų, kvieskite 

meistrą. 
 Atlikti remonto darbus gali tik 

kvalifikuotas specialistas. 

 
 
 

 
Pažeidus naudojimo ir priežiūros instrukciją garantija produktui netaikoma.  
 

*Pažeidus naudojimo ir priežiūros instrukciją, garantija produktui netaikoma. 

PRIEŽIŪRA


