
VARNING
I enlighet med EN13120 är din rullgardin försedd med en 
säkerhetsklocka. Säkerhetsklockan kommer att utlösas när 
snöret utsätts för tryck.

• Små barn kan strypas av öglor i kedjor, snören, band och 
rep som används till denna produkt.

• Håll snören utom räckhåll för små barn så att de inte 
stryps eller trasslar in sig då de enkelt kan fastna i snöret. 

• Placera barn- och spjälsängar bort från fönster med 
snören eller kedjor etc. 

• Knyt aldrig ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig 
och skapar en ögla. 

INSTRUKTIONER FÖR HUR DU 
INSTALLERAR DIN RULLGARDIN
Du behöver:

• En penna för att markera

• 4 st skruvar 2.5cm långa

• Pluggar, om du borrar i murbruk

• Skruvmejsel

• Borrmaskin med en liten borrkrona

• Ta hjälp av någon eller använd ett vattenpass för att få 
rullgardinen helt rak.

Ta ut rullgardinen ur förpackningen som kommer rullad på en 
stolpe med två fästen i vardera ände. 

Fäst de två metall väggfästena i vardera ände av rullgardinen.

Efter detta måste du hålla upp rullgardinen mot fönstret för 
att kunna markera skruvhålen med en penna.Borra hålen 2.5 
cm djupa. 

Fixera de båda väggfästena på vardera sidor av väggen.Skjut 
in den ena änden av rullgardinsstången i väggfästet och tryck 
sedan in andra änden.

Njut nu av din rullgardin! 

BARNSSÄKERHET RULLGARDIN
VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT

Children can strangle if these safety devices 
are not installed. Always use these devices to 
keep cords or chains out of reach of children.

VARNING

Roller blinds have a cord control and like any 
cord can give rise to safety concerns with 

children. Please keep the cord out of reach of 
children by using a cord clip (supplied). If the 

cord is close to the ground or there is furniture 
that small children can climb to reach the cord 

please do not put the blind up until the risk has 
been removed.
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