BARNSÄKERHET
FÖR SOLSKYDD

Små barn är nyfikna av naturen. Allt som hänger löst, rör sig eller
går att smaka på måste bara undersökas. Därför kan också solskydd
förvandlas till en möjlig fara för nyfikna små barn. Vi prioriterar
barnsäkerhet som är en central del i vår designfilosofi.
Vi har åtagit oss att följa den europeiska EN 13120-standarden
(Invändiga solskydd – funktions- och säkerhetskrav) som minimikrav
för säkerhet. Dessutom skapar vi kontinuerligt nya barnvänliga
lösningar som kompletterar hemmets inredning samtidigt som de
är enkla att använda.
Till följd av ändringar i den europeiska standarden har vi korrigerat solskydden. Standardmanövreringslängden
för de flesta solskydd med lin- eller kedjemanövrering har reducerats till maximalt 1 meter för att minska riskerna
för skador på små barn.
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Säkra och enkla att använda

Olika lösningar
Det finns ett antal egenskaper som är gemensamma för många av
våra produkter och som inriktar sig på att minimera riskerna för barn.
Delbar linknopp
Delbara linknoppar är standard för många solskydd. Dessa kopplingar
delas och öppnas när de utsätts för tryck.
Motoriserad manövrering
Vi erbjuder ett brett utbud av produkter med motoriserade alternativ
som gör att produkten kan manövreras med ett enkelt knapptryck.
Den fjärrstyrda manövreringen eller väggreglaget eliminerar manöverlinor, vilket ökar både barnsäkerheten och komforten. Det finns
el- och batteridrivna alternativ för motorisering.
Vev- eller stavmanövrering
Många produkter finns tillgängliga med vev- eller dragstavssystem.
Dragstaven gör det möjligt att enkelt och bekvämt dra fram och
vinkla lamellgardinen. Vår särskilda vevmanövrering integrerar
både lyft och vinkling med en och samma lättanvända vev.
Lin- och kedjemanövrering
Om du föredrar lina eller en ändlös kedja ökar du säkerheten för ditt
barn med extra säkerhetsanordningar. Alla produkter levereras med
en säkerhetsanordning för lina eller kedja.
• Linsamlare och sträckare gör det möjligt att fästa alla linor och
kedjor i väggen – utom räckhåll för barn. En delbar kedjekoppling
ser till att eventuella kedjeöglor bryts när man drar hårt i kedjan.

Bra att veta

• En linsamlare medföljer alla produkter som har draglinor. Tänk på
att dessa måste installeras minst 1,5 meter över golvet.

Som köpare och användare av solskydd bör du känna till vilka faror som kan uppstå till följd av lösa linor,
loopar, kedjor och vajrar.
• Små barn kan strypas av öglor i de draglinor,
kedjor, band och inre linor som manövrerar
produkten. De kan också vira linor runt halsen.
• För att undvika strypning och intrassling ska du
se till att linor är utom räckhåll för små barn.

• Flytta bort sängar, spjälsängar och möbler från
solskyddens linor.
• Bind inte ihop linor. Se till att linor inte tvinnas
och skapar öglor.
• Montera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna enligt monteringsanvisningarna.

• En kedjesträckare medföljer alla produkter som har en manöverkedja.
• Detaljerade anvisningar för hur du monterar dessa anordningar på
ett säkert sätt finns alltid fästa på solskyddet.
• En varningsetikett som visar på farorna för barn finns fäst på alla
solskydd som manövreras med kedjor eller linor och denna information
finns även i monteringsanvisningarna som medföljer produkten.

Denna information är endast avsedd som allmän och preliminär vägledning och ska inte ligga till grund för eventuella beslut eller slutsatser kring dina rättigheter eller förpliktelser.
Informationen ersätter heller inte din skyldighet att införskaffa erforderlig och ändamålsenlig juridisk rådgivning för de speciella omständigheter som råder i ditt fall. Hunter Douglas lämnar inga garantier,
vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen eller att denna är ändamålsenlig eller fullständig. Hunter Douglas kan inte garantera att de standarder eller föreskrifter
som omnämns i informationen inte kommer att ändras innan de hunnit träda i kraft. Hunter Douglas är heller inte ansvarig för några fel, försummelser eller vilseledande uttalanden i informationen.
Hunter Douglas är inte ansvarig för någon som helst förlust eller skada som, oavsett orsak, uppstår direkt eller indirekt från förlitandet till denna information.

