ASENNUSOHJE
ALUMIINI- JA PUUSÄLEKAIHDIN / 35 MM JA 50 MM
Varoitus! Pienet lapset voivat kuristua tuotteessa oleviin nostonaruihin. Välttääksesi tämän pidä
nostonaru lenkit poissa lasten ulottuvilta. Älä sijoita huonekaluja tuotteiden eteen joissa riippuvia naruja.
Kierittäkää ylimääräinen nostonaru narunpitimen/narunpitimien ympärille ettei roikkuvia narulenkkejä
pääse syntymään.
Sälekaihdin voidaan asentaa puitteeseen, seinä- tai kattopintaan. Toimitukseen sisältyvät seinä- tai
kattokannakkeet tehdyn tilauksen mukaisesti.

35 mm yleiskannake 50 mm kattokannake

50 mm yleiskannake

1. Mittaa kannakkeiden paikat. Oikea
paikka kannakkeelle on lähellä
reunimmaisia nostonaruja. (ei
nostonarujen kohdalla) Sekä tarvittaessa
yksi tai useampi keskivälillä.

3. Aseta yläkotelo kannakkeita
vasten ja lukitse salvat.

4. Ruuvaa narunpidin
kiinni.

Huom! Puusälekaihtimissa aseta
lopuksi peitesäle kiinni yläkoteloon
tarranauhan avulla.

5. Varmista että kaihdin
on alas laskettuna ja
säleet auki asennossa ja
pujota kääntö- ja
nostonarut narukellojen
läpi. Mittaa narut
sopivan pituiseksi, tee
solmut ja katkaise
ylimääräinen naru.

2. Ruuvaa kannakkeet
kiinni. Toimitukseen
sisältyvät vain puuruuvit.

7. Turvallinen
käyttö. Käytä aina
tätä laitetta
narujen
pitämiseksi pois
lasten ulottuvilta.
Lue myös
turvaohje
huolellisesti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJE NARUKÄYTTÖISILLE
KAIHTIMILLE

Tuotteiden narut ja ketjut voivat aiheuttaa riskin pienten
lasten loukkaantumiselle tai jopa kuristumiselle.
Varmista tuotteiden turvallinen käyttö käyttämällä
lisäturvalaitteita ja huomioimalla seuraavat ohjeet.

Älä sijoita
sänkyä tai
kehtoa
narukäyttöisten kaihtimien
lähettyville.

Narut on
pidettävä
pienten
lasten
ulottumatto
missa, jotta
he eivät
kuristu tai
jää niihin
kiinni.
Roikkuvat
narut voivat
kiertyä
lapsen
kaulan
ympärille.

Älä sijoita
sohvia,
tuoleja tai
muita
huonekaluja
joissa lapset
tykkäävät
kiipeillä
narukäyttöis
ten
kaihtimien
lähettyville.

Lisäturvalaitteet:
Pintaan
asennettava
malli.
kieritä narut
narupidikkeen
ympärille niin
ettei roikkuvia
narulenkkejä
pääse syntymään

Ikkunan väliin
asennettu malli.
Sälekaihtimen
ollessa ylös
nostettuna
kieritä
nostonarut
molempien
narunpitimien
ympärille.

Huomioithan että valittavinasi on myös tuotteita, joissa lapsiturvallisuus
on otettu huomioon jo suunnittelu vaiheessa. Tällaisia tuotteita ovat
integroidut sälekaihtimen säätimet Easy ja In, sekä moottorikäyttöiset
vaihtoehdot. Kysy myyjältäsi lisätietoja vaihtoehdoista.

Ketjukäyttöiset
rullaverhot ja
lamellit
Pujota ketju/naru
lukon silmukasta ja
ruuvaa lukko kiinni
niin että ketju/naru
jää sopivalle
kireydelle

