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UZMANĪBU 
- Mazi bērni var nožņaugties cilpās vadības auklās, ķēdēs, lentēs un iekšējās auklās, kas 
darbina izstrādājumu. 
- Lai novērstu nožņaugšanās un sapīšanās risku, novietojiet auklas maziem bērniem 
nepieejamā vietā. Auklas var aptīties ap bērna kaklu. 
- Pārvietojiet gultas, bērnu gultiņas un mēbeles tālāk no logu aizkaru auklām. 
- Aizliegts siet auklas kopā. Pārliecinieties, ka auklas nav savijušās un neveido cilpu. 

DĖMESIO  
- Gaminiui reguliuoti skirtoms traukiamosioms virvelėms, grandinėlėms, juostoms arba 
vidinėms virvelėms susivijus į kilpas, kyla grėsmė, kad maži vaikai jomis pasismaugs.  
- Kad maži vaikai neįsipainiotų ir nepasismaugtų, virveles laikykite jiems nepasiekiamoje 
vietoje. Kyla grėsmė, kad virvelės apsivynios aplink vaiko kaklą. 
- Lovas, vaikų loveles ir baldus statykite toliau nuo langus dengiančių gaminių virvelių. 
- Virvelių neriškite vienų su kitomis. Atkreipkite dėmesį, kad virvelės nesusivytų ir 
nesusidarytų kilpų. 

TÄHELEPANU 
- Toote nööridesse, kettidesse, lintidesse ja sisemistesse ühendusesse moodustunud 
aasad võivad põhjustada väikelaste lämbumise. 
- Takerdumis- ja lämbumisohu vältimiseks ei tohi nöörid olla väikelastele kättesaadavad. 
Nöörid võivad keerduda ümber lapse kaela. 
- Nihutage voodid, võrevoodid ja mööbliesemed aknakatte nööridest eemale. 
- Ärge siduge nööre omavahel kokku. Veenduge, et nöörid ei läheks keerdu ega 
moodustaks aasasid. 
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LV:  SVARĪGA INFORMĀCIJA! 

Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet 
lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saglabājiet to 
turpmākai lietošanai. Montāžas skrūves nav iekļautas komplektācijā. Vienmēr 
pārliecinieties, ka jūsu izvēlētā stiprināšanas metode ir piemērota un droša jūsu 
mājai. Salikšanu var veikt personas, kuras nav profesionāļi. Ja Jums ir radušās 
šaubas vai jautājumi par drošu uzstādīšanu, obligāti konsultējieties ar profesionāli. 
Izmantošanai iekštelpās. 

LT:  SVARBI INFORMACIJA! 
Prieš pradėdami montuoti gaminį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. 
Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo 
nuorodomis.Tvirtinimo varžtai prie gaminio nėra pridėti. Pagalvokite, ar pasirinktas tvirtinimo 
būdas yra tinkamas Jūsų namams ir yra saugus. Surinkti gali ir ne profesionalai. Kilus abejonių ar 
klausimų dėl saugaus įdiegimo visada susisiekite su profesionalu. Naudoti tik viduje. 

EE:  OLULINE TEAVE! 
Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles. Kinnituskruvid ei kuulu komplekti. 
Alati veenduge, et teie valitud kinnitusmeetod oleks teie kodu jaoks sobiv ja ohutu. Monteerimist 
saavad teostada ilma väljaõppeta isikud. Kui teil on kahtlusi või küsimusi seoses ohutu 
paigaldamisega, võtke alati ühendust asjatundjaga. Kasutamiseks ainult siseruumides. 

 
LV:  Drošības ierīce ir izstrādāta un pārbaudīta lietošanai tikai ar komplektā iekļautajām žalūzijām. 
 Brīdinājums: aizrīšanās risks – nelielas detaļas. 
LT:  Apsauginis įtaisas yra skirtas tik konkrečioms žaliuzėms ir išbandytas su jomis.  
 Perspėjimas: yra smulkių dalių – užspringimo pavojus. 
EE:  Ohutusseade on ette nähtud ja testitud kasutamiseks ainult koos kaasasoleva rulooga.  
 Hoiatus: lämbumisoht – väikesed osad. 

 
LV:  Tīrīt tikai traipus LT:  Valyti tik dėmes  EE:  Ainult kohtpuhastus 

 


