Rolgordijn
Montagehandleiding
Juist gereedschap en juist materiaal

KINDVEILIGHEID

m ax

Montage

H min.
150 cm

min. 15 mm

W-30 mm

Lees voor de installatie en het gebruik van de veiligheidsvoorziening eerst zorgvuldig de instructies. Bij een onjuiste installatie van het apparaat bestaat het risico op verstikking van
kinderen. Om verstikking door kleine kinderen te voorkomen
en het gebruik van het apparaat voor blinden te vergemakkelijken moet het apparaat correct geïnstalleerd worden.
Bewaar de instructie voor toekomstig gebruik. Het gebruik
van de veiligheidsvoorzieningen helpt de kans op verstikking
te verminderen, maar biedt geen volledige veiligheid.

min. 15 mm
min.
3,5 mm

De verpakking bevat kleine onderdelen. Er bestaat. o.a.
verstikkingsgevaar en gevaar door het inslikken van kleine
onderdelen bij kinderen.
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Kleine kinderen kunnen verward of verstikt raken door de
loshangende ketting van de bediening van het rolgordijn. Monteer daarom correct de kettingstopper zodat de ketting goed gespannen is. Om de
veiligheid te verhogen zet babybedjes en andere
meubels altijd uit de buurt van de ramen met de
geïnstalleerde rolgordijnen. De touwtjes niet vastbinden. Zorg dat de touwtjes niet verstrikt raken
en geen lus vormen.
WAARSCHUWING
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Gebruiks- en onderhoudsinformaties
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• De rolgordijnen volgens de handleiding monteren.
Controleer de juiste montage met een waterpas.
• Als het gordijn ongelijk aan een kant oprolt (als
het gevolg van een verkeerd uitgevoerde montage aan een raam, wand of plafond), plaats aan
de andere kant een kussen van een dikte van een
papiervel onder de eerste materiaalrol.
• In zeer zonnige ruimtes of in ruimtes waar periodiek hoge temperaturen optreden ontrol de gordijnen niet helemaal. Het is aanbevolen om twee
spoelen materiaal op de buis achter te laten.
• Niet wassen. Kleine vuil moet met een licht vochtige doek of een gummetje worden gereinigd.
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• Kan worden gestofzuigd.
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• Product gevoelig voor rimpelen.
• Voor het zelfs vernauwen van her rolgordijn controleer de producten voor de homogeniteit (een
tint, patroon, oriëntatie, gebreken).
• Alle verwerkingen (bijv. vernauwing, verkorting)
leiden tot verlies van de garantie en zijn niet
onderworpen aan een klacht.
• De rolgordijnen gemaakt van nieuwe materiaalpartijen (gekocht op bepaalde tijdstippen), die
van elkaar in de tint of textuur kunnen verschillen,
vormen geen grondslag voor een klacht.
• Geen van de onderdelen vereist periodieke vervanging en/of onderhoud.
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• Als het apparaat niet regelmatig gebruikt wordt,
moet zijn toestand worden gecontroleerd als
het apparaat niet correct functioneert, moet het
worden vervangen.

7

• Dit vrijhangend rolgordijn is bedoeld voor gebruik
binnenshuis.
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