
 
WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Dinafönster. nedan kallad Garanti, garanterar god kvalitet och effektiv drift av den nya produkten i enlighet med de standarder som tillhandahålls för en given produkttyp, 

med förbehåll för dess avsedda användning, under normala förhållanden. 
2. Köparen är skyldig att vid avhämtning av produkt kontrollera produktens förpackning för eventuella skador. 
3. Dinafönster lämnar en garanti under en period av 12 månader från försäljningsdatum. Grunden för klagomålet är gemensamt: 

3.1. Inköpsbevis med datum. 

3.2. Att utföra monteringen i enlighet med monteringsanvisningarna  från tillverkaren -Dinafönster. 

4. Om reklamationen är korrekt framställd av Köparen, åtar sig Garantin att: 

4.1. Övervägande av klagomålets legitimitet inom den lagstadgade perioden. 

4.2. Borttagning av defekter - om reklamationen är berättigad. 

4.3. Ersätta produkten med en produkt fri från defekter om det inte går att ta bort dem. 

4.4.   I händelse av att den defekta produkten eller defekta delar byts ut mot nya är Köparen skyldig att leverera den påstådda varan till Dinafönster. 

5. De defekter som avslöjas under garantiperioden kommer att avlägsnas av Garantin så snart som möjligt, och den kostnadsfria reparationen eller utbytet av den påstådda 

produkten föregås av ett expertutlåtande om den uppkomna skadan, på grundval av vilken Dinafönster beslutar om huruvida klagomålet är berättigat. Dinafönster ansvar 
ska inte täcka kostnaderna för demontering av den defekta produkten och fraktkostnader för att transportera produkten till tillverkaren, samt kostnaderna för återtransport 

och montering av produkten, vilka helt Köparen står för. 

6. Om kvalitetsklagomålet accepteras, åtar sig Dinafönster att återlämna medlen för transporttjänsten, efter att Köparen uppvisar relevanta dokument som bekräftar dess pris, 
och även att returnera produkten till Köparen till returadressen. 

7. Dinafönster är inte ansvarig i händelse av: 
6.1. Köparens eller tredje parts användning av ändringar som inte har gjorts eller inte är tillåtna av tillverkaren -Dinafönster. 

6.2. Skador på förpackningen eller själva produkten som inte rapporterades inför mottagandet av produkten. 

6.3. Mekanisk skada och skada till följd av felaktig eller vårdslös montering, användning eller förvaring, överbelastning, olämpliga förhållanden eller felaktig elektrisk 

installation. 

6.4. Slumpmässiga händelser som inträffar efter att produkten har utsatts för särskilt som ett resultat av atmosfärisk påverkan, elektromagnetiska störningar, elektriska 

urladdningar och överspänningar i strömförsörjningsnätet. 

6.5. Användning av icke-originalmaterial eller tillbehör. 

6.6. Underlåtenhet att följa rekommendationerna och monteringsanvisningen från tillverkaren - Dinafönster. Felaktig användning som inte överensstämmer med 
instruktionerna. 

6.7. Garantin täcker inte naturligt slitage på originalkomponenter, delar och tillbehör orsakade av normal användning. 

8. Om reklamationen avvisas till följd av den besiktning som utförts av experter, står Köparen för kostnaderna av kontroll av varan samt retur av varan. 

7.1. Köparen kan skriftligen överklaga det negativa beslutet till reklamationen till Dinafönster. 

7.2. Tidsfristen för att lämna in ett överklagande, som avses i punkt 7.1, är 7 dagar från det datum då Köparen meddelats av Dinafönster om resultatet av inspektionen. 
9. Köparen förlorar garantirättigheterna i händelse av reparation, modifiering eller utbyte av skadade produkter eller deras delar på egen hand, av andra personer och företag 

än Dinafönster eller rekommenderats av Dinafönster. 

10. De aktiviteter som anges i punkt 8 kan utföras av Köparen på egen hand, utan att förlora garantirättigheterna, efter att ha mottagit  skriftliga medgivande från Dinafönster. 

11. Garantin lämnas inte till Köpare som inte har betalat för mottagna varor. 

12. Köparen kan ställa krav mot Säljaren för ansvar för fel endast om följande villkor gemensamt är uppfyllda: 

- montering gjordes av auktoriserade representanter av Dinafönster. 

- felen omedelbart meddelades till Dinafönster skriftligen. 

- produkten har installerats och använts i enlighet med tillverkarens instruktioner. 
- inga obehöriga ändringar eller reparationer har gjorts på produkten. 

Ovanstående bestämmelser definierar Dinafönster hela ansvar på grund av fel i föremålet. Ytterligare krav från köparen, i synnerhet anspråk under den lagstadgade garantin 

och anspråk på indirekta skador, inklusive förlorade förmåner från köparen, är uteslutna. 

13. Köparens återstående rättigheter följer av obligatoriska bestämmelser, särskilt med avseende på konsumentförsäljning, bestämmelserna i lagen gäller. 

Myggnät med gångjärn 

 
myggnätsbåge 40*20 

kilram 60*12 

innerhörn 

kilramens fästelement 

skruv 

hållare 

nät 

rundad tätninglist 

självstängande gångjärn 

gångjärn 

magnetbandet 

låsmagnet 

tätningslist med borst 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Före monteringen bör du packa upp varan och kontrollera dess kvalitet och kvantitet. 

 

Myggnätets gångjärn bör skruvas fast till myggnätsbågen på det sätt som visas på bild 1 och 2. För att montera gångjärn med självstängare 

bör man släppa elementets rotationsblockad genom att glida ut det rundade gängjärnsänden - elementet syns i högre delen av bild 2. 

 

Myggnätsbågen kan skruvas direkt på fönsterkarm (20 mm av fritt sidoutrymme krävs) eller på sidoväggensyta (30 mm av fritt 

sidoutrymme krävs). Markera platser för skruvar och skruva fast gångjärnen i myggnätet - bild 3. 

 

Installera handtaget på rätt höjd med hjälp av skruvarna. 

 

Låsmagneten bör finnas i mitten av myggnätets höjd. Markera platser för skruvar på myggnätsbåge och fönsterkarm (eller på 

sidovägg beroende på monteringssätt). Skruva låsmagneten och ett metallt låselement. 
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