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EN: All blind drop sizes, distance, between floor and bottom of chain and device
must be 1.5 meters or more.

FR: La distance entre la chaînette de manoeuvre et le plancher doit être de 1,5 m 
au minimum indépendamment de la hauteur du store.

PL: Niezależnie od wysokości rolety, odległość pomiędzy łańcuszkiem sterującym 
a podłogą musi wynosić co najmniej 1,5 m.

ES: Independientemente de la altura del estor, la distancia mínima entre la cadena
de accionamiento y el suelo debe ser de 1,5 m.

NL: Onafhankelijk van rolgordijn hoogte, het afstand tussen de koord en vloer
moet minimaal 1,5 m zijn.

1,5 m

WARNING
EN: Read the instructions carefully before assembling and using the product.

NOTE
FR: Veuillez lire attentivement la notice d'installation avant de procéder au montage et d'utiliser votre store.

IMPORTANTE
FS: Por favor, leer las instrucciones con cuidado antes de instalar y usar el producto.

UWAGA
EN: Prosimy dokładnie przeczytać instrukc-je przed zamontowaniem i użytkowaniem produktu.

WAARSCHUWING
NL: Voor het samenstellen van deze product, lees zorgvuldig deze instructie.
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The package contains small parts. There 
is the possibility of swallowing and 
choking small parts
for children.

Cet emballage comportent de petites 
pièces qui peuvent s'avérer 
dangereuses pour les petits enfants. 

ou s’asphyxier.

El paquete contiene piezas pequeñas. 
Existe el riesgo de que los niños traguen 
las piezas y se asfixien.

W opakowaniu znajdują sie drobne 
elementy. lstnieje moiliwosc 
potkniecia i zadlawienia
sie drobnymi elementami
przez dzieci.

Pakket bevat kleine onderdelen
dat verstikking kunnen veroorzaken
bij kleine kinderen.

FR ATTENTION! NL

NL

NL- Informaties over gebruik en 
onderhoud.
-Altijd zorg voor correcte bevestigings 
middelen voor gekozen ondergrond 
tijdens installatie. Houd handleiding 
voor toekomstige gebruik of volgende 
eigenaar. Rolgordijn niet geschikt 
voor wassen. Schoonmaken met 
vochtige doek en evt. stofzuiger. 
-Elke wijziging maakt de garantie 
ongeldig. Alle onderdelen zijn van 
best kwaliteit en hebben geen 
vervanging nodig. Kinderen kunnen 
stikken ale er geen 
veiligheidsvoorziening is aangebracht.
-Altijd monteer deze 
veiligheidsvoorziening om koorden of 
touwtjes te houden buiten het bereik 
van kinderen. Houd deze instructie 
voor toekomstige gebruik.
-Gebruik van extra veiligheid 
elementen zorgt voor veiligheid van 
uw kinderen. Laat nooit kinderen 
zonder toezicht tijdens gebruik van 
onze product.
Instaleer ChildSafety bevestiging aan 
de muur zodat kinderen niet kunnen 
tot aan de koord komen, let op de 
hoogte van installatie. Zorg ervoor dat 
de ketting, koord of touw strak staat 
en aan de veiligheidsvoorziening is 
bevestigd. Het moet geinstaleerd 
worden op maximale beschikbare 
afstand van rolgordijn mechanismen. 
Schroef deze veiligheidsvoorziening 
stevig aan de muur.

WAARSCHUWING!


