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GB • Young children can be strangled 
by loops that form in cords, chains and 
tapes used to operate the product. To 
avoid strangulation or entanglement, keep 
cords out of the reach of young children. 
The cords may become wrapped around 
a child’s neck. Move beds, cots and other 
furniture away from blind cords. Cords 
must not be tied together. Also make sure 
that cords do not twist and form a loop. 
The ends of the cords must be fastened 
a minimum of 1.5 metres above the floor. 
A cord cleat for child safety is included in 
the pack. Safety warning in accordance 
with EN 13120. 

NO • Små barn kan bli kvalt i løkker 
som dannes i snorer, kjeder og bånd 
som benyttes til betjening av produktet. 
For å unngå å bli kvalt eller viklet inn i 
snorene skal disse holdes utenfor små 
barns rekkevidde. Snorene kan vikle 
seg rundt et barns hals. Flytt senger, 
barnesenger og møbler vekk fra snorer 
til vindusavskjerming. Snorer må ikke 
bindes sammen. Pass også på at snorer 
ikke vikler seg og danner en løkke. 
Snorendene må festes minimum 1,5 
meter over gulv. Snorfeste for barne-
sikring er inkludert i pakken. Sikker-
hetsadvarsel i henhold til EN 13120. 

SE • Små barn kan kvävas av öglor 
som bildas i snören, kedjor och band 
som används till produkten. För att 
undvika att någon kvävs eller fastnar 
i snörena ska dessa placeras så att 
små barn inte når dem. Snörena kan 
fastna runt barns halsar. Flytta sängar, 
barnsängar och möbler utom räckhåll 
för gardinsnören. Snören får inte knytas 
ihop. Kontrollera också att snörena inte 
fastnar eller bildar öglor. Snörändarna 
måste fästas minst 1,5 meter över 
golvet. Snörfäste för barnsäkring ingår 
i paketet. Säkerhetsvarning enligt 
EN 13120. 

FI •  Pienet lapset voivat kuristua 
lenkkeihin, joita muodostuu tuottee-
seen kuuluviin nyöreihin ketjuihin ja 
nauhoihin. Nyörit on pidettävä poissa 
pienten lasten ulottuvilta tapaturmien 
ehkäisemiseksi. Nyörit voivat kietoutua 
lapsen kaulaan. Siirrä sängyt, vauvan- 
sängyt ja huonekalut etäälle kaihtimien 
nyöreistä. Nyörejä ei saa solmia yhteen. 
Huolehdi siitä, etteivät nyörit kietoudu 
yhteen ja muodosta silmukkaa. Nyörien 
päät tulee kiinnittää vähintään 1,5 metrin 
päähän lattiasta. Pakkaus sisältää 
nyörikiinnikkeen ja lapsiturvan. 
Turvallisuusvaroitus on EN 13120:n 
mukainen. 

EST • Toote käsitsemiseks kasutata- 
vates nöörides, kettides ja lintides 
tekkivad silmused võivad kujutada 
endast väikelastele poomisohtu. 
Poomis- või kägistamisohu vältimiseks 
hoidke nöörid laste käeulatusest 
eemal. Nöörid võivad keerduda ümber 
lapse kaela. Paigutage voodid ja muu 
mööbel ruloonööridest eemale. Nööre 
ei tohi kokku siduda. Samuti veenduge, 
et nöörid pole keerdus ega moodusta 
silmuseid. Nööride otsad tulevad kin-
nitada põrandast vähemalt 1,5 meetri 
kõrgusele. Laste ohutuse tagamiseks 
on kaasas on nööriklamber. Viide 
ohutusele standardi EN 13120 järgi. 
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N •     ADVARSEL 
• Barn kan bli kvalt, hvis ikke dette sikkerhetssystemet blir fulgt.
Små barn er blitt kvalt i snorer, kjeder og bånd som benyttes til betjening av produktet • 
For å unngå å bli kvalt eller viklet inn i snorene skal disse holdes utenfor rekkevidde til små 
barn.  Snorene kan vikle seg rundt et barns hals • Flytt senger, barnesenger og møbler 
vekk fra snorer til vindusavskjerminger  • Snorer må ikke bindes sammen. Pass også på at 
snorer ikke vikler seg og danner en løkke. Monterings- og bruksanvisning må skje i over-
ensstemmelse med monteringsveiledningen. Benyt alltid dette sikkerhetssystemet slik at 
snorer eller kjeer holdes utenfor barns rekkevidde - Iht. EN 13120

DK •     ADVARSEL 
• Børn kan blive kvalt, hvis ikke medfølgende sikkerhedssystem installeres. 
Små børn er blevet kvalt af løkker i træksnore, kæder og bånd som bruges til betjen-
ing af produktet • For at undgå strangulering og indvikling i snorene skal disse holdes 
udenfor små børns rækkevidde. Snore kan vikle sig rundt om et barns hals • Flyt senge, 
barnesenge og møbler væk fra snore til vinduesafskærmninger • Snore må ikke bindes 
sammen. Sørg for at snore ikke snoes og danner en løkke. Monterings- og brugervejledn-
ing skal læses omhyggeligt før betjening af produktet og installer produktet i overensstem-
melse med monteringsvejledning. Benyt altid dette sikkerhedssystem, så snore eller kæder 
holdes uden for børns rækkevidde - I henhold til EN 13120

S •     VARNING 
• Barn kan strypas om inte dessa säkerhetsåtgärder följs.
Det har hänt att småbarn har strypts i snaror som uppstått på linor, kedjor och band samt 
på manöverlinor • Se till att linorna är utom räckhåll för barn, för att undvika stryp- och in-
snärjningsolyckor. Linor kan sno sig runt halsen på ett barn • Flytta bort sängar och andra 
möbler från linor till solskydd och andra gardiner • Knyt inte ihop linor. Se till att linor inte 
tvinnas ihop eller bildar en snara. Monterings- och bruksanvisning ska läsas noggrant före 
användning av produkten. Montera enligt anvisning. Följ alltid säkerhetsåtgärderna för att 
se till att snören och kedjor hamnar utom räckhåll för barn - I enlighet med EN 13120

FIN •    VAROITUS 
• Lapset voivat kuristua, jos mukana toimitettavaa turvajärjestelmää ei asenneta.
Pieniä lapsia on kuristunut vetonarujen, ketjujen ja nauhojen silmukoihin sekä tuotteen 
toimintaa ohjaaviin naruihin • Narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he 
eivät kuristu tai jää kiinni niihin. Narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille • Älä sijoita 
sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten ikkunaverhojen ja -kaihdinten lähettyville • Älä 
liitä naruja yhteen. Varmista etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta silmukkaa. Asen-
nus- ja käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Tuote on asennet-
tava asennusohjetta noudattaen. Tätä turvajärjestelmää on käytettävä aina, jotta narut tai 
köydet pidetään lasten ulottumattomissa - EN 13120
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