E X T R E M E

FINGER ALERT EXTREME
Trek een horizontaal streepje (met een zacht potlood) op een afstand van 15
mm t.o.v. de onderkant van de deur- en op dezelfde hoogte bij het deurkozijn aan de binnen- en scharnierkant (zie tekening 1).

GEBRUIK VAN TAPE
De deur en deurkozijn moeten eerst ontvet en gedroogd worden. Het
verdient aanbeveling om de raakvlakken op de deur en het deurkozijn
licht te schuren voor een optimale aanhechting. Na het schuren, deur en
deurkozijn stofvrij maken.
Druk de lijmverbindingen, na installatie, gedurende 2 minuten stevig
aan, zodat de tape zich goed kan hechten op de deur en de deurpost.
Houd de deur daarna 15 minuten gesloten voor een optimale hechting.

extreme strip

2 klikstrippen

LEES EERST DE INSTRUCTIES
VOORDAT U DE STRIPPEN
INSTALLEERT!

KLIKSTRIP BINNENKANT DEUR
Verwijder de schutlaag en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van de deur. Zorg er voor dat de rand van
de strip precies parallel loopt met de rand van de deur (zie tekening 3,
positie B). Plaats een schroefje aan de onderzijde van de klikstrip op de
deur zodat de Finger Alert Extreme er niet uit kan schuiven (zie rode stip).
Als de strip inderdaad evenwijdig is met de rand van de deur, plakt u langs
de rand van de deur de strip daarop vast. Druk de strip stevig vast van
beneden naar boven.

INLEIDING

Tenslotte van boven naar beneden vastklikken (zie tekening 2).

Maak zoveel mogelijk gebruik van de tape,

GEBRUIK VAN STRIPPEN
Onze strippen zijn niet bestand tegen ruwe behandeling. Ook kan, bijvoorbeeld door onzorgvuldige verwijdering, schade veroorzaakt worden. Inkorten van de strippen tot een kleinere lengte dan 180 cm is, met
het oog op de door ons beoogde veiligheid, niet toegestaan.
Onderhoud
U kunt de strippen bovenaan los maken door met een schroevendraaier
voorzichtig in de klikstrip te wrikken. Deze laat dan vrij gemakkelijk los.
Schoon maken met lauw water.
Waarschuwing
Tijdens het verwijderen van de met tape beplakte strippen,
is oppervlaktebeschadiging van deur en/of kozijn niet uitgesloten; dit
vanwege de sterke plakkracht, noodzakelijk voor permanente hechting.

zowel bij deuren als deurkozijnen. Bij houten uitArte Viva BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken
of schade aan de Finger Alert indien ontstaan door het niet handelen
volgens de boven omschreven instructies en richtlijnen.

voeringen kunt u, in plaats van tape, schroefjes
toepassen. Strippen zijn voorzien van voorgeboorde schroefgaten.
De Finger Alert Professional strippen in
principe niet toepassen voor de dagzijde van
buitendeuren. Bij blootstelling aan weer en wind
treedt namelijk vrij snel veroudering op. Bovendien kunnen bij vriestemperaturen scheurtjes
ontstaan in de kunststof.

BENODIGDHEDEN VOOR DE
INSTALLATIE VAN DE FINGER ALERT

• schroefmachine 3 mm • doekje
• zacht potlood
• ontvettingsmiddel
• rolmaat		
• 2 schroeven

KLIKSTRIP OP DEURKOZIJN
Verwijder de schutlaag van de klikstrip en
plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de
onderkant van het deurkozijn. Zorg er voor dat de rand van de strip precies
parallel loopt met de rand van het kozijn. (zie tekening 3, positie A).
Plaats een schroefje aan de onderzijde van de klikstrip op de deurkozijn
zodat de Finger Alert Extreme er niet uit kan schuiven.

Oplettende ouders blijven
altijd noodzakelijk!

Als de strip inderdaad evenwijdig is met de rand van het kozijn, plakt u
langs de rand van het kozijn de strip daarop vast (van beneden naar boven
stevig aandrukken!)
Tenslotte van boven naar beneden vastklikken (zie tekening 2).

Belangrijk: de deur mag nooit de strip raken die gemonteerd is op het
deurkozijn

MEEGELEVERD
• 2 klikstrippen met tape
• 1 extreme strip voor de binnenkant
van de deur met tape
• schroeven apart te bestellen *

Voor verdere informatie:
www.arteviva.nl

* Bolkopschroefjes 3.5 x 13mm. Alleen te gebruiken bij
houten deuren en kozijnen. bij metalen-, aluminium- en
kunststofdeuren adviseren wij tape toe te passen.

Keulenaar 6b
3961 NM Wijk bij Duurstede
The Netherlands
T +31 (0)343 57 69 54
E info@arteviva.nl I www.arteviva.nl

1016/A4

