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Läs dessa instruktioner noggrant innan montering.
Montering skall ske fackmannamässigt av utbildad montör.

Felaktig montering kan orsaka olyckor.
Modifieringar av produkten måste godkännas av tillverkaren.

Skruvar för montering ingår ej. Använda alltid skruv och eventuellt plugg 
som är anpassade för väggen, eller taket, där gardinen skall monteras.

Bäste kund,
Den här gardinen har tillverkats speciellt efter dina önskemål.

Högkvalitativa material och en design som är noggrant avvägd för
funktion och utseende garanterar lång hållbarhet och mycket glädje av 

den köpta produkten.
-Din solskyddstillverkare

SE

VARNING
Se sida 7–8!

Please read this instructions carefully 
before fitting the blind 

Blinds must be fitted by skilled personnel. 
Wrong installation may result in accidents.

Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer. 
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and 

plugs suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!

Dear Customer,
this blind was produced especially according to your requirements. High 

quality materials and a design that is perfect in function and elegance 
guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the 

purchased product.
-Your blind Manufacturer

EN

WARNING
See page 7–8!
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VARNING

WARNING

• Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor,
 band och inre linor som används för att manövrera
 produkten. De kan även råka vira linor runt halsen.
• För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig
 ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
• Flytta sängar, barnsängar och andra möbler
 bort från solskyddens linor.
• Knyt inte ihop linorna.
 Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och
 bildar en ögla.
• Installera och använd säkerhetsanordningar enligt
 installationsanvisningarna på produkterna för att minska olycksrisken.

Enligt normen EN 13120

SE

• Young children can strangle in the loop of pull cords,
 tapes and cords that operate window coverings.
 They can also wrap cords around their necks.
• To avoid strangulation and entanglement,
 keep cords out of reach of young children.
• Move beds, cots and furniture away from
 window covering cords.
• Do not tie cords together.
 Make sure cords do not twist and create a loop.
• Install and use the included safety devices according to the installation
 instructions on these device to reduce possibility of such an accident.

According to EN 13120

EN
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