Barngrind av metall

uppfyller kraven i standarden

SE

Grinden är utformad för barn mellan 0 och 2 år. VARNING: Om grinden monteras eller placeras
fel kan den vara farlig! VARNING: Placera inte grinden i en fönsteröppning! Montera grinden på en
ren, fast och stabil yta. VARNING: Använd aldrig grinden utan väggbeslagen! Lämplig för dörröppningar och för trappor (längst upp och längst ned). Använd beslag som passar ytan där grinden ska
fästas: träskruvar till träytor, universalpluggar och betongskruvar till betongytor, universalpluggar och
gipsskruvar till gipsytor samt metallskruvar till metallytor.

SE

VARNING

VARNING: Använd aldrig grinden utan
väggbeslagen!
VARNING: Om grinden monteras eller placeras
fel kan den vara farlig!
VARNING: Använd inte grinden om några delar
är skadade eller saknas!
VARNING: Placera inte grinden i en fönsteröppning!
VARNING: Använd inte grinden om ditt barn kan
klättra över den!

INFORMATION

Om den monteras enligt anvisningarna mellan två rena och
stabila ytor uppfyller barngrinden kraven i standarden EN
1930:2000. Grinden är utformad för barn upp till 24 månader.
Lämna aldrig barnet utan uppsikt! Passar i öppningar på mellan 61 och 109 cm. Lämplig för dörröppningar och för trappor
(längst upp och längst ned). Använd beslag som passar ytan
där grinden ska fästas: träskruvar till träytor, universalpluggar och betongskruvar till betongytor, universalpluggar och
gipsskruvar till gipsytor samt metallskruvar till metallytor.
Grinden får endast monteras i en stabil samt fett- och smutsfri öppning. Om en olycka inträffar med säkerhetsgrinden får
den inte längre användas.
Barngrindens placering i trappan kan försämra säkerheten för
ditt barn:
• Om grinden ska användas för att skydda mot fall nedför
trappan får den endast placeras på trappavsatsen längst upp
och inte på ett trappsteg längre ned. *A
• Om grinden däremot ska användas längst ned i trappan för
att förhindra att barnet klättrar uppför trappan måste den
monteras på det nedersta trappsteget. **B
Använd endast originaldelar som reservdelar till denna
produkt. Kontrollera regelbundet att beslagen är säkra och
deras allmänna skick. Gör om nödvändigt justeringar enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning. Låt av säkerhetsskäl
inte större barn klättra över grinden.

SKÖTSELRÅD

• Inga av grindens delar behöver smörjas.
• Rengör grinden med varmt vatten och ett milt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig lösningsmedel, kemikalier, slipmedel eller
vassa föremål till att rengöra grinden.

VIKTIGT! SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN!

Inga skruvar medföljer

