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WAŻNA  INSTRUKCJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Wersja elektroniczna instrukcji użytkowania oraz instrukcja montażu do pobrania z
esima.pl
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1. Przeznaczenie

UWAGA  !!!  Niniejsza  instrukcja  jest  przeznaczona  dla  użytkownika  moskitiery,  należy  się  z  nią
zapoznać  przed  użytkowaniem  moskitiery. Zawiera  ona  niezbędne  informacje,  gwarantujące
bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację moskitiery. Instrukcję należy zachować przez cały
okres  użytkowania  moskitiery.  W  przypadku  sprzedaży  moskitiery  należy  wraz  z  nią  przekazać
niniejszą instrukcję.

Moskitiera  stanowi  doskonałe  zabezpieczenie  wnętrza  budynku  przed  insektami,  owadami  oraz
zanieczyszczeniami  pochodzącymi  z  otoczenia.  Przeznaczona  jest  do  stosowania  na  zewnątrz  otworu
budynku (np. okiennego, drzwiowego), stosowana jest zarówno w budynkach mieszkalnych jak i użyteczności
publicznej. Ramy moskitiery wykonane z profili zimnogiętych lub ekstrudowanych, wszystkie kształtowniki są
pokryte  lakierem  proszkowym,  a  siatka  moskitiery  wykonana  jest  z  wysokiej  jakości  włókna  szklanego.
Doskonałej jakości materiały użyte do produkcji,  sprawiają, że całość jest niezwykle odporna na działania
niekorzystnych warunków atmosferycznych

Rodzaje moskitier występujących w ofercie ESIMA:
Rys.1)  stała – ramkowa MRS   Rys. 2) otwierana MRO Rys. 3) przesunwa -MRP

Rys. 4) stała do okien aluminiowych MRSZ Rys. 5) plisowana MPH   Rys. 6) plisowana pionowa MPH VERTI

Rys. 7) rolowana MZN Rys. 8) rolowana hakowa MZH    
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2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu.

Montaż moskitiery MRS Demontaż moskitiery MRS
Ramę  moskitiery  wstawiamy  do  okna  od
zewnętrznej  strony.  Przytrzymując   za
uchwyt  montażowy,  najpierw  należy
utwierdzić  górną  część  moskitiery,  a
następnie  dosunąć  dół  do  ramy okiennej  i
przekręcić zaczepy służące do mocowania.

OSTRZEŻENIE!
Podczas  przekręcania  zaczepów  należy  je
odpowiednio poluzować aby nie narazić się
na skaleczenie, a po przekręceniu ponownie
dokręcić.

Zaleca  się  demontaż  moskitiery  w  okresie
zimowym.
Aby  zdemontować  moskitierę  należy  ją
trzymać za uchwyt montażowy, a następnie
przekręcić  zaczepy  mocujące  i  delikatnie
wypchnąć.

 OSTRZEŻENIE!
Podczas  przekręcania  zaczepów  należy  je
odpowiednio poluzować aby nie narazić się
na skaleczenie, a po przekręceniu ponownie
dokręcić.

Montaż moskitiery MRO Demontaż moskitiery MRO
Zawias  montować  do  ramy  okiennej  za
pomocą  wkrętów  znajdujących  się  w
zestawie,  natomiast  w sytuacji  montowania
skrzydła  do  ściany,  należy  dobrać
indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami
Podczas montażu skrzydła moskitiery należy
bezwzględnie  przestrzegać  zachowania
pionu i poziomu ramki.

OSTRZEŻENIE!
Brak  utrzymania  prostopadłości  ramki  i
podłoża  może  skutkować  nieprawidłowym
doszczelnieniem  i  funkcjonowaniem
moskitiery.

Zaleca  się  demontaż  moskitiery  w  okresie
zimowym.  
Aby  zdemontować  moskitierę  należy
odkręcić zawiasy moskitiery od podłoża, do
którego są one przymocowane

OSTRZEŻENIE!
Brak  zaślepienia  otworów  do  mocowania
zawiasów  może  skutkować  ich
uszkodzeniem.

Montaż moskitiery MRP Demontaż moskitiery MRP
Podczas  montażu  ramy  moskitiery  należy
bezwzględnie  przestrzegać  zachowania
pionu  i  poziomu  szyn  jezdnych.
 Aby zamontować skrzydło moskitiery należy
poluzować   tworzywowy element  blokujący
znajdujący  się  w  górnej  i  dolnej  części
skrzydła, a następnie nasunąć kolejno górna
i dolną część skrzydła na rolki prowadzące i
ponownie  dokręcić  tworzywowy  element
blokujący.

OSTRZEŻENIE!
Brak utrzymania  prostopadłości  szyn może
skutkować nieprawidłowym doszczelnieniem
i funkcjonowaniem moskitiery

Zaleca  się  demontaż  moskitiery  w  okresie
zimowym.
Aby  zdemontować  moskitierę  należy
poluzować tworzywowe elementy blokujące,
następnie unieść delikatnie skrzydło od dołu
i wyciągnąć je z ramy.

Montaż moskitiery MRSZ Demontaż moskitiery MRSZ
Ramę  moskitiery  wstawiamy  do  okna  od
zewnętrznej  strony.  Przytrzymując   za
uchwyty  montażowe  znajdujące  się  po
bokach,  najpierw  należy  utwierdzić  górną
część moskitiery,  a  następnie  dosunąć  dół
do ramy okiennej.

Zaleca  się  demontaż  moskitiery  w  okresie
zimowym.
Aby  zdemontować  moskitierę  należy  ją
trzymać  za  uchwyty  mocujące,  następnie
pociągnąć do góry i wypchnąć delikatnie dół
moskitiery.

Montaż moskitiery MPH oraz MPH VERTI Demontaż moskitiery MPH oraz  MPH VERTI
Montaż moskitiery MPH i MPH VERTI powinien być wykonany przez
wykwalifikowany  personel.  Nieprawidłowe  ułożenie  i  naprężenie
sznurków  może  skutkować  uszkodzeniem  siatki  oraz  elementów
plastikowych

Nie zaleca się demontażu siatki moskitier MPH i MPH VERTI. Na
okres  zimy  zaleca  się  zsunięcie  moskitiery.  Przed  pierwszym
użyciem po okresie postoju należy oczyścić prowadnice.

Montaż moskitiery MZN oraz MZH Demontaż moskitiery MZN oraz MZH

Montaż  moskitiery  MZN  i  MZH  powinien  być  wykonany  przez
wykwalifikowany  personel.  Nieprawidłowe  ułożenie  i  napięcie
sprężyny  może  skutkować  uszkodzeniem  siatki  oraz  innych
elementów.

Nie zaleca się demontażu  siatki  moskitier  MZN i  MZH. Na okres
zimy zaleca się zsunięcie moskitiery. Przed pierwszym użyciem po
okresie postoju należy oczyścić prowadnice.
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3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Moskitiera i jej elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby żadna jej część nie została trwale 
odkształcona podczas normalnego użytkowania.

Otwieranie \ zamykanie moskitiery MRO Otwieranie \ zamykanie moskitiery MRP

Do  otwierania  moskitiery  używać  wyłącznie
uchwytu.
Moskitierę  należy  otwierać  
i zamykać ruchem jednostajnym.

OSTRZEŻENIE!
Nagłe  i  gwałtowne  szarpanie  skrzydłem
moskitiery  może  spowodować  jej
uszkodzenie. Zabrania się używania siatki do
otwierania moskitiery.

Do otwierania moskitiery służy wgłębienie w
profilu.
Moskitierę  należy  otwierać  
i zamykać ruchem jednostajnym.

OSTRZEŻENIE!
Nagłe  i  gwałtowne  szarpanie  skrzydłem
moskitiery  może  spowodować  jej
uszkodzenie.  Zabrania  się  używania  siatki
do otwierania moskitiery.

Otwieranie \ zamykanie moskitiery MPH Otwieranie \ zamykanie moskitiery MPH VERTI
Do otwierania moskitiery używać wyłącznie
wgłębienia  w  profilu  przesuwnym  mniej
więcej w połowie wysokości.
Moskitierę  należy  otwierać  
i zamykać ruchem jednostajnym.

OSTRZEŻENIE!
Nagłe  i  gwałtowne  szarpanie  skrzydłem
moskitiery może spowodować wypadnięcie z
prowadnicy. Zabrania się używania siatki do
otwierania moskitiery.

Do otwierania moskitiery używać wyłącznie
wgłębienia  w  profilu  przesuwnym  mniej
więcej w połowie wysokości.
Moskitierę  należy  otwierać  
i zamykać ruchem jednostajnym.

OSTRZEŻENIE!
Nagłe  i  gwałtowne  szarpanie  skrzydłem
moskitiery może spowodować  wypadnięcie
z prowadnicy. Zabrania się używania siatki
do otwierania moskitiery

Otwieranie zamykanie MZN

W momencie odblokowania siatki, należy ją 
przytrzymać obiema rękami możliwie jak najdłużej, aby
uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek zbyt 
gwałtownego zwinięcia się siatki.

Otwieranie zamykanie MZH

W momencie odblokowania siatki, należy ją 
przytrzymać obiema rękami możliwie jak 
najdłużej, aby uniknąć uszkodzeń 
powstałych na skutek zbyt gwałtownego 
zwinięcia się siatki.

Podczas użytkowania moskitiery należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie 
może doprowadzić do uszkodzenia moskitiery:

 Zaleca  się  czyszczenie  siatki  moskitiery  przynajmniej  raz  w  miesiącu.  
Do czyszczenia należy stosować delikatną , suchą bądź zwilżoną ściereczkę, w sytuacji wystąpienia
istotnych zanieczyszczeń używać łagodnych środków czyszczących.

 Nie zaleca się montażu moskitiery w pobliżu źródeł ciepła gdyż może to spowodować deformację siat-
ki.

 Należy pamiętać, że moskitiera nie chroni użytkownika przed wypadnięciem przez otwór okienny.
 Zabrania się użytkowania moskitiery gdy ich elementy wskazują na ich uszkodzenie lub obluzowanie.

W szczególności zawiasy moskitier MRO oraz uchyty mocujące MRS.
 Zabrania się otwierania moskitier w przypadku gdy ich elementy są zabrudzone, zaśnieżone lub oblo-

dzone.
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4. Konserwacja i naprawy.
Proste czynności konserwacyjne, polegające na utrzymaniu czystości siatki oraz usuwaniu zanieczyszczeń
zbierających się wewnątrz prowadnic mogą być wykonywane przez użytkownika moskitiery bez jakichkolwiek
szczególnych kompetencji. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

 Nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia.
 Powierzchnię  moskitiery  myć  wodą  przy  użyciu  niewielkiej  ilości  łagodnych  środków myjących  o

odczynie neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 100 do 250). Chronić moskitierę przed
substancjami  agresywnymi  bądź  żrącymi,  jak  np.  pochodzącymi  z  zaprawy  związkami  saletry,
kwasem, ługiem czy solą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą
powodować korozję czy zmianę barwy lakieru.

 Nie  stosować  żadnych  organicznych  rozpuszczalników,  które  zawierają  estry,  ketony,  alkohole,
aromaty lub chlorowane materiały węglowodorów oraz innych środków czyszczących o nieznanym
składzie chemicznym.

 Przy  usuwaniu  tłustych  plam (np.  oleje,  sadza)  lub  pozostałości  klejów,  kauczuków silikonowych
samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzynowych.

 Zaleca się coroczny przegląd wszystkich elementów mocujących.
Nie należy  samodzielnie  przeprowadzać żadnych zmian w dostarczonym produkcie,  gdyż  grozi  to  utratą
gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi.
Prace konserwacyjno-naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub
jego autoryzowanego przedstawiciela.

UWAGI :
 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas nieprawidłowej eksploatacji, jak 

również w wyniku złej konserwacji.
 Wszelkie szkody spowodowane działaniem siły wyższej, powstałe na skutek działania szczególnych 

warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji. 
 Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie 

dowodu zakupu.
 Nie bierzemy odpowiedzialności za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji moskitiery oraz 

instalację dodatkowych elementów, które nie zostały przewidziane przez producenta. 
 Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to reklamujący zobowiązany jest przesłać nam części, które mogą 

być wymienione.
 Nie ponosimy kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji
 W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, 

wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez noszą 
firmę w związku z rozpatrywaną reklamacją.

5. Zagrożenia.

Moskitiera jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej
użytkowania,  nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić  z jej
zwykłym  użytkowaniem  z  uwzględnieniem  wysokiego  poziomu  wymagań  dotyczących  ochrony
bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

    
 W związku z czym zabrania się :

 Użytkowania uszkodzonej moskitiery.
 Opierania się o ramę bądź siatkę moskitiery gdyż grozi to wypadnięciem.

6. Demontaż i likwidacja wyrobu
Czynności związane z demontażem należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności niż przy montażu. 

W celu likwidacji wyrobu, po zakończeniu jego użytkowania, należy go rozmontować oraz poszczególne elementy
posegregować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Frodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu
odpadów – Dz. U. z 2020 r. poz. 10. wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego  i  Rady  2012/19/UE  z  dnia  4  lipca  2012  r.  w  sprawie  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego  (WEEE)  zabronione  jest  umieszczanie  łącznie  z  innymi  odpadami  zużytego  sprzętu
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu zbiórki  w celu  właściwego jego przetworzenia.  Oznakowanie oznacza jednocześnie,  że
sprzęt  został  wprowadzony  do  obrotu  po  dniu  13  sierpnia  2005  r.  Powyższe  obowiązki  prawne  zostały
wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki
niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2009r o bateriach i  akumulatorach „Art.  44.  U�ytkownik ko�cowy jest  obowi�zany do przekazania

zu�ytych baterii  przeno�nych i zu�ytych akumulator�w przeno�nych, w tym baterii przeno�nych i akumulator�w

przeno�nych, kt�re nie mog� stanowi" ju� #r�dła energii, do zbieraj�cego zu�yte baterie lub zu�yte akumulatory

lub  do  miejsca  odbioru”.

Dodatkowo:  „Art.  12.  Zakazuje  si)  umieszczania  zu�ytych  baterii  i  zu�ytych  akumulator�w  razem  z  innymi

odpadami w tym samym pojemniku”. Należy zapobiegać powstawaniu zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz
zanieczyszczeniu  środowiska,  poprzez  wyrzucanie  zużytych  baterii  bądź  akumulatorów  do  odpowiedniego
pojemnika  w  wyznaczonych  punktach  zbiórki.  Szczegółowe informacje  związane  z  czynnościami  dotyczącymi
zużytego sprzętu  elektrycznego oraz  baterii  i  akumulatorów regulują  polskie  i  unijne akty  prawne związane z
ochrona środowiska. 
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