NORGESGRINDA®

BRUKERVEILEDNING

PRODUSENT:

Signo Grantoppen AS, Snekkerverkstedet
Haugangrenda 2
3158 Andebu
MOBIL:
942 68 231
VARENAVN: NORGESGRINDA® (mønsterbeskyttet og registrert varemerke)
PRODUKSJONSÅR: 2021
MATERIALER: Førsteklasses furumaterialer og skruer
BRUKSOMRÅDER: NORGESGRINDA® er en sperregind for trapper og dører for å
gjøre barns virkeområde sikrere.
NORGESGRINDA® kan brukes til barnet viser tegn til å ville
klatre over den (2-3 år).
NORGESGRINDA® kan også brukes til å stenge for hunder.
NORGESGRINDA® er testet av Teknologisk Instittutt (IT) etter
sikkerhets-rettninglinjene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

MONTERINGSANVISNING
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• Sperregrinda skrus fast på vegg, dørkarm eller stolpe. Ta hensyn til hvilken vei du ønsker å
svinge grinda. Grinda er symmetrisk, det finnes ingen opp- eller nedside på den. Pass på at
avstanden fra gulvet og opp til nederste tverrlist ikke er større enn avstanden mellom spilene.
• Når grinda er skrudd fast prøver du bredden og sager av det som er for langt.
• Til slutt monterer du låsen som ligger i posen. Den enkle delen med skruehull skrur du fast til
vegg, dørkarm eller stolpe i en slik høyde at grinda blir vannrett. Prøv med grinda og merk av
• La grinda stå i den monterte låsdelen og hold den øvre låsen der den skal festes og
merk av. Skru til slutt denne delen fast.
Eller du kan se videoen nederst på www.signobutikken.com
LYKKE TIL! IKKE GI OPP!
PS!
• Lærringen som følger med er til å sperre grinda, for at barnet ikke skal klemme fingrene, når
grinda ikke er i bruk.
• Ved bruk kan lærringen bare henge rundt øverste tverrlist på grinda.
• Vær også oppmerksom på at over tid kan skruer i trematerialer løsne.
• Ved å dra etter med et skrujern løser du hele problemet.
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