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MONTERINGSANVISNING GRINDEN LISA

VIKTIGT! SPARA MONTERINGS-
ANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
• Lisa är en säkerhetsgrind för barn upp till 24 månaders ålder.
• Låt aldrig vuxna eller barn klättra över grinden, det kan skada grinden och medföra personskada. 
• Efter att grinden är monterad, kontrollera grinden och försäkra dig om att den är ordentligt och säkert monterad.
Kontrollera grinden regelbundet.
• Använd inte grinden om någon del saknas eller är sönder. Tillbehör och reservdelar skall alltid införskaffas från
tillverkaren eller från distributör.
• Grinden är 122 cm lång och kan kapas till önskad längd.
• Grinden är tillverkad av björk som har oljats. Rengörning sker med fuktad trasa.

• Ska grinden användas ovanför en trappa måste
den monteras innan stegkanten.

• Ska grinden användas nedanför en trappa måste
grinden monteras minst 10 cm innan första steget.

Varning! Läget på grindens placering i förhållande
till trappan har betydelse för ditt barns säkerhet.

Denna produkt uppfyller kraven enligt EN 1930. 
OBS! EN 1930 omfattar inte produkter som ska
användas framför fönster.

Förpackningen ska innehålla följande: 1 st del (A), 1 st del (B), 1 st del (C/D), 1 st del (G)
1 st kläpp med skruv (E) 8 st träskruvar. För montering behövs: såg, tumstock, skruvmejsel

1. Mät öppningen där grinden ska monteras, grindens totala längd är 122 cm. Exempel, är öppningen 100 cm,
kapa grindbladet (C) 22 cm. OBS! avståndet mellan A och B får inte överstiga 2 mm.

2. Efter eventuell kapning av grinden monteras ändstycket (B) på del (C).
Om avståndet markerat (F) mellan del (B) och första spjälan är mellan 5-12 mm efter det att grinden har kapats
ska spjälan sågas av. Efter det att spjälan har sågats av ska del (G) monteras på del (B).

3. Montera väggfäste D. Nedre delen på (D) ska monteras 9,5 cm från golvet.

4. Skruva fast väggfäste (A). Observera att väggfästet kan vändas beroende på åt vilket håll grinden ska öppnas.
För att underlätta monteringen använd (B-C-D) delen som riktmedel.
Tapparna på del (B) skall ned i botten på spåret i del (A).

5. Till sist monteras kläppen (E). Tänk på att inte dra skruven för hårt, kläppen ska kunna pendla fritt när grinden
är stängd. Prova att stänga och öppna grinden, när grinden är stängd ska kläppen förhindra att ett barn kan lyfta
upp grinden och öppna den. 


