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Safety is our first thought

We have for more than two decades been dedicated find 
ways to reduce hazards around toddlers in the home.
Our products are not substitution for parental care and 
supervision, but we try to give parents peace of mind by 
providing products developed specifically to reduce hazards 
and manufactured to meet only the most strict 
requirements and highest level of quality.

Safe and Care co - we do what we do best always striving 
to be better through constant improvements.

UK

Sikkerhet er det første vi tenker på

I over to tiår har vi vært dedikerte til å finne måter å 
redusere farer rundt småbarn i hjemmet på.
Våre produkter erstatter ikke foreldres omsorg og tilsyn, 
men vi prøver å gi foreldre sinnsro ved å levere produkter 
spesifikt utviklet for å redusere farer, og produsert til å 
møte de strengeste krav og høyeste kvalitetsnivåer.

Safe and Care Co - vi gjør det vi gjør best, og prøver alltid å 
bli bedre gjennom konstante forbedringer.

NO

Sikkerhed er vores vigtigste fokus

I mere end to årtier har vi gjort vores bedste for at bidrage 
til at mindske risikoen for ulykker i hjemmet for børn.
Vores produkter er ikke erstatning for forældres omsorg og 
overvågning, men vi håber at kunne bidrage til en større 
følelse af tryghed ved at levere produkter, der er specielt 
udviklet og produceret med børnesikkerhed for øje. Og alle 
vore produkter er underlagt de strengeste kvalitetskrav.

Safe and Care co - vi gør det, vi er gode til, og vi vil være 
bedre dag for dag.

DK

Säkerhet är vår första tanke

Vi har i över två årtionden gjort vårt yttersta för att minska och 
förhindra risken för skador och olyckor i hemmet för våra barn. Våra 
produkter ersätter inte föräldrarnas ansvar för uppsikt och 
övervakning över sina barn men vi hoppas kunna ge en trygghet 
genom att leverera produkter som är speciellt utvecklade och 
producerade med barnens säkerhet för ögonen.
Alla våra produkter är testade och följer de strängaste och högsta 
kvalitetskraven.

Safe and Care Co - vi gör det vi är bäst på och vi strävar efter att bli 
ännu bättre genom att hela tiden utveckla oss själva och våra 
produkter.

SE

Безопасность для нас— прежде всего

В течение более чем двух десятилетий мы работаем для того, чтобы находить 
способы уберегать детей от различных опасностей, которые их подстерегают в 
повседневной жизни дома.
Наша продукция, конечно же, не сможет заменить родительскую заботу и 
надзор, однако она позволит вам обрести спокойствие и уверенность в том, что 
вашему ребёнку ничто не угрожает. Наша продукция была специально 
разработана таким образом, чтобы сокращать различные риски и опасности для 
ребёнка в доме, и соответствует самым строгим требованиям в области 
высочайшего уровня качества.
Safe and Care Co: мы занимаемся тем, что у нас получается лучше всего, и 
постоянно стараемся совершенствоваться.

RUS

Home Safety
Starter Pack
Art. No. SC 837

UK User Manual
DK Brugervejledning
SE Användarmanual
NO Brukerveiledning
RUS Руководство пользователя
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SureCatch Adhesive Lower Drawer Lock
Art. No. SC 801

WARNING: Please read these instructions carefully prior to installing or applying this device. Otherwise, this item’s safety functions could 
be impaired. Please keep these instructions on a safe place for future reference.

IMPORTANT:
• Before installing this adhesive lock the surface must be cleaned with a 50/50 mixture of Isopropyl alcohol and water! Make sure the surface 

is dry before applying the adhesive!
• The surface where the lock is installed must be free of grease and dirt. After installation let the adhesive stay for 24 hours before using 

the lock.
• Do not use the lock when it has damaged, worn, or broken parts or any other defects!
• The lock is designed to prevent children up to 24 months of age from releasing the latch however adult care and supervision is still required!
• Do not underestimate your child‘s abilities and how quickly they develop. When your child is able to open this lock stop using it!
• Whether the item can be removed without leaving residues depends on the internal solidity of the adhesion surface. If that is not possible, 

or if you prefer, the protection may be installed using the screws provided.
• Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be 

arranged exclusively with the retailer.

What’s included:

Installation options:

Attachment:

UK - SC 801



3

Attention:

To open:

Removal of the product:
Use a rounded knife as shown here below. Remove adhesive residue by rubbing with fingers.

UK - SC 801
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SureCatch Adhesive Top Drawer Lock
Art. No. SC 802

• Keep small hands safe and hazards out of reach.
• The SAFE EZ-Tool™ ensures a perfect fit in seconds
• SAFE SureCatch™ automatic locking
• No tools required
• SAFE SecureHold™ adhesive
• 6-24 months
• Hidden and ideal for most top drawers and cupboards even those with an overhanging worktop (max. overhang 20 mm).
• The automatic SureCatch™ stops children from opening the drawer wide enough to allow access. A child trying to close the drawer will find 

it stays slightly open to stop fingers getting trapped.
• A doddle to fit - no need to spend time lining up the Catch, our EZ-Tool™ does the tricky bits for you.
• SAFE SecureHold™ adhesive creates a powerful and durable bond that attaches to most surfaces in your home, leaving no sticky residue 

when removed.

WARNING: We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. Once 
your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:
• Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Not suitable for drawers or cabinets next to, above or below high heat-generating appliances (e.g. hobs).

Other important information
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water
• Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsability for damage or defects 

arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
• Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could 

cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Top Drawer Lock is engine-
ered from top quality POM.

What’s included:

Recommended usage
Use on top drawers or cupboards where the inside of the cabinet above the drawer is flat. Worktops can overhang the drawer unit by up to 
20 mm. If using a drawer insert to tidy cutlery etc. you will need a minimum of 40 mm space between the top of the insert and the top of the 
drawer.

stop tab

removal tab
back
plate

 (A) 1 x SAFE EX-Tool™
 (B) 1 x Catch
 (C) 1 x Arm

UK - SC 802
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Step by step installation guide

Slide the EZ-Tool™ (A) onto the 
Catch (B). The broad plate at the 
end of the EZ-Tool™ fits into the 
recess on the adhesive side of 
the Catch.

SAFE SecureHold™ adhesive is 
instantly strong. It cannot be re-
positioned when placedincorrect-
ly so test each step first, without 
exposing the adhesive. Before 
installation, clean and dry the 
surface with a 50:50 solution of 
water plus white vinegar or sur-
gical spirit.

Place the EZ-Tool™ and Catch 
onto the Arm (C) so that the 
locator pin fits into the hole on 
the top of the Arm.

Remove the protective layer to 
expose the adhesive strip on 
the Catch.

Open the drawer and hold 
the stop tab of the EZ-Tool™ 
diagonally against the overhang 
of the worktop.

stop tab

back plate

Keeping all 3 parts together, 
swivel the EZ-Tool™/hook slight-
ly until the back plate is parallel 
to the drawer/door as they come 
into contact. Remove the protec-
tive layer to expose the adhesive 
strip on the back plate.

30s

Gently close the drawer until it 
comes in contact with the back 
plate, and use your fingers to 
press it firmly in to place for 30 
seconds.

With your fingers still holding the 
back plate, use your other hand 
to push the Arm down.

24h

Open the drawer and lift off the 
EZ-Tool™. Leave for 24 hours 
before first use.

To open and close

Open the drawer until it stops, 
use your fingers to push down 
onto the Arm to release the 
drawer. Closing slowly, the Catch 
will automatically re-engage as 
you shut the drawer. It will not 
completely close until you push 
the Arm down again.

To permanently remove

Use a blunt knife to carefully 
prise the Catch and the back 
plate from the surface, and rub 
away any residual adhesive with 
your fingers.

To temporarily remove

Pull the removal tab up at the 
same time and slide the hook ho-
rizontally out of the back plate. 
To reassemble, slide the hook 
back until it clicks into position.

removal tap

Roll the entire assembly up until 
the Catch adheres to the cabinet, 
keeping the stop tab in contact 
with the worktop at all times. 
Push the Catch firmly onto the 
cabinet and hold for 30 seconds.

30s

UK - SC 802
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Multi-Triple-Lock
Art. No. SC 803

• Keep children safe with this hassle-free block for cupboards, drawers and household appliances.
• One hand Squeeze-n-Lift™ Lock.
• Pinch-free opening/closing.
• SAFE SecureHold™ adhesive.
• 6-24 months.
• Hugely versatile, these locks fit to the side of the cupboards, drawers and household appliances.
• The triple action Squeeze-n-Lift™ mechanism is easy for adult hands, designed to keep the cupboard completely closed and no risk of 

finger-traps.
• Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
• Uses SAFE SecureHold™ adhesive to create a powerful and durable bond that attaches to most surfaces on your home, leaving no sticky 

residue when removed.

WARNING: We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. 
Once your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS
• Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Not suitable for use on high heat-generating aplliances (e.g. ovens, microwaves).

Other important information
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
• Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsability for damage or defects 

arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
• Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could 

cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Multi-Triple-Lock is engine-
ered from top quality ABS, TPE and POM.

What’s included:

Recommended usage:
Very adaptable, the Multi-Triple-Lock is designed to fit around the corner of cupboards, drawers or appliances (including fridges, freezers and 
microwaves, but excluding surfaces e.g. ovens that may reach temperatures greater than 60° C).

(A) 1 x Lock
(B) 1 x Catch

Cupboard/Drawer Corner Corner of Appliance Front of Cupboard/Drawer

UK - SC 803
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Step by step installation guide

SAFE SecureHold™ adhesive 
is instantly strong. It cannot 
be repositioned when placed 
incorrectly so test each step first, 
without exposing the adhesive. 
Before installation, clean and dry 
the surface with a 50:50 solution 
of water plus white vinegar or 
surgical spirit.

With the Lock fully assembled (as 
supplied), peel back the protecti-
ve layer to expose the adhesive 
on the Lock (A).

Position the centre points of 
the strap against the corner of 
the cabinet, and pull the straps 
around the cupboard, keeping 
them horizontal. Press the 
Lock firmly into position for 30 
seconds. Wherever possible, the 
Lock should be positioned more 
than 70 cm from the ground.

30s

Remove the protective layer 
to expose the adhesive on the 
Catch (B).

Pull the Lock so that the straps 
are tight and horizontal across 
the front of the cabinet. Press 
the Catch firmly into position for 
30 seconds to fix in place.

30s

Leave for 24 hours to ensure 
maximum adhesion.

24h

To open and close

To release, squeeze the two but-
tons on either side of the Hook 
together, and simultaneously roll 
it diagonally back towards the 
corner of the cupboard.

The reverse action will re-engage 
the Lock.

Use a blunt knife to carefully 
prise the Lock and Catch away 
from the surface, and rub away 
any residual adhesive with your 
fingers.

To permently remove

UK - SC 803
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Socket Cover EU
Art. No. SC 804

UK - SC 804

WARNING: Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affe-
cted if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:
• Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Never leave electrical items within your children’s reach.
• The socket should be switched off when not in use.

Other important information:
• Smooth, no-grip design prevent little ones from tampering.
• Two step, lift and pull child-proof removal. Either lift the arm with your nail or place a coin in the horizontal slot to release it.
• Arm locks with a ´click´so you know it’s safely in place, then requires a strong tug to pull it out.
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of purchase is required.
• Carefully designed, top quality products for protecting against falls, finger-traps, eletric shocks, burns and access to dangerous objects are 

what SAFE is all about.

What’s included:

Step by step installation guide
Before inserting the Socket Cover make sure that the socket has been switched off, plugs have been removed and that there is 
nothing else already inserted into the socket.

How to remove

Push the arm down until your hear 
a ’click’.

Line up the pins of the Socket Cover 
with the holes in the unused socket.

Firmly push the Socket Cover all the 
way into the electrical outlet.

Either use your fingernail to lift the 
arm,

Or push a small coin into the slot 
above the arm until the arm lifts up.

6 x Socket Covers

Using your fingers, pull the arm to 
remove the Socket Cover. Keep it in 
a safe place out of reach of children.
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Choke Tester
Art. No. SC 8081

UK - SC 8081

Safety Warnings
• WARNING! Adult supervision required.
• ATTENTION! These tools cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. These are not toys, do not allow children to 

play with them.
• Check these tools regularly to ensure they are safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• These tools are designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If you are unsure if something is or isn’t safe, keep your child away and consult a professional.

Other important information
• Care instructions: Wipe with a damp cloth.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.
• Determine whether something is too small using the Choke Tester – if it fits inside, it’s unsafe for under 2’s.
• These are not toys but are made from bite-proof, food-grade materials for extra safety.

What’s included:

Under the age of 2, children explore the world by placing anything within reach into their mouths. It is therefore important to keep small objects that they 
could choke on out of reach.
But how small is ”small”?

How to test:
Simply place any small object into the Choke Tester. If the object fits completely inside the Choke Tester, with nothing protruding past the top diagonal edge, 
then it is too small and should be kept away from children under the age of 2.

   Not safe    Safe

Additional checks:
• Does a larger object have small parts that could easily be removed and fit inside the Choke Tester? If so, this should also be kept away from 

children under the age of 2.
• Is the object soft and pliable so that it can be squashed to fit inside the Choke Tester? Again, if this is the case, keep it away from children 

under the age of 2.

1 x Choke Tester
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Door Stopper with storage place
Art. No. SC 806

UK - SC 806

• Instantly child-proof your interior doors and protect little fingers.
• Safer by Design.
• Stay-put firm grip.
• Tough & bite-proof.
• Includes SAFE EZ-Dock™.
• 6-24 months.
• Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
• Protects tiny fingers from slamming doors and prevents children from getting locked in a room. Use it on the top or on the side of a door 

(30-45 mm thick).
• Tough and durable, it will stay put - yet so easy to use! No tools needed.
• Includes the unique SAFE EZ-Dock™ with SAFE SecureHold™ adhesive so you always know where to find it.

Important! Effective when used in accordance with the enclosed user guide.

Important! We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. 
Once your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS
• WARNING! Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Caution! Do not use at night. Fire Officers recommend that all doors are kept shut at night.
• Never use a Door Stopper on fire doors.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Door Stopper is engineered 
from top quality SEBS and ABS.

Other important information:
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
• Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsability for damage or defects 

arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
• Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix could 

cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

What’s included:

Step by step installation guide
We recommend that the Door Stopper is fitted on the top horizontal edge of the door. If it is fitted on the vertical edge of the door, ensure it 
is high up well out of reach of your children.

Recommended usage:

(A) 1 x Door Stopper
(B) 1 x Storage dock

IMPORTANT: With the Door Slam Stopper in place, finger-traps will be 
reduced, but not eliminated on the hinge side. Please ensure children 
do not insert fingers into hinged edges of doors.

The Door slam 
stopper (A) 
is designed 
to fit interior 
doors with a 
thickness of 
30-45 mm.

30-45 mm
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UK - SC 806
Use on top of doors:

Clamp the Door slam stopper 
onto the top edge of your door, 
at least 35 cm from the hinged 
side. This is the preferred posi-
tion as the door remains wider 
open, reducing finger-traps.

The Door Stopper can also be 
fitted on the opening side of 
the door. In this position, the 
door will not be held as wide 
open, so more finger-traps at 
the hinge could be present. 
When fitting to the side, positi-
on the Door Stopper high, out of 
reach of children.

Use on side of doors:

Important: Your door/hinge 
could be damaged if the Door 
Stopper is positioned closer than 
35 cm to the hinged side.

Min. 35 cm

Remove the protective layer 
from the storage dock.

30s

24h

Push the sticky side firmly into 
place for 30 seconds. Leave for 
24 hours prior to first use.

Simply pull the Door slam 
stopper off the door and press 
it onto the storage dock when 
not in use.

Fire Officers recommend that 
all doors are closed at night as 
a precaution. While the door is 
shut, keep the Door Stopper 
on the EZ-Dock™ and you will 
always know where it is.

Use a blunt knife to gently prise 
the EZ-Dock™ off the wall when 
you no longer need it, and rub 
away any residual adhesive.

To permanently remove:

How to store:

SAFE SecureHold™ adhesive is 
instantly strong. It cannot be 
repositioned when placed in-
correctly so test each step first, 
without exposing the adhesive.
Before installation, clean and dry 
the surface with a 50:50 solution 
of water plus white vinegar or 
surgical spirit.
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UK - SC 809

• Protect children from sharp corners with shock-absorbing corner guards.
• Double corner protection
• Bite-proof and choke safe
• SAFE SecureHold™ adhesive
• 6-24 months
• Adhesive Corner Protector
• Revolutionary design that works! Use two on each corner for maximum protection from falls and bumped heads.
• Curved, 2-component design. The hard inner shell binds with the SAFE SecureHold™ adhesive and keeps protectors firmly in place, while 

the softer shock-absorbing outer layer ensures excellent impact protection.
• Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
• Uses SAFE SecureHold™ adhesive to create a powerful and durable bond that attaches to most surfaces on your home, leaving no sticky 

residue when removed.

WARNING: We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. Once 
your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:
• Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Not suitable for corners of high heat-generating aplliances (e.g. ovens, microwaves).

Other important information
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
• Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsability for damage or defects 

arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces.
• Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either white vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix 

could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.
• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Corner Protector is engine-
ered from top quality PS and TPE.

What’s included:

Recommended usage
Use on flat surfaces and where the table is more than 16 mm thick, we recommend sticking the Corner Protector to both the upper and the 
lower edge of the furniture to minimise the risk of injury.

Corner Protector
Art. No. SC 809

(A) 4 x Corner Protector
(B) 4 x Adhesive Pad
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UK - SC 809

SAFE SecureHold™ adhesive is 
instantly strong. It cannot be 
repositioned when placed in-
correctly so test each step first, 
without exposing the adhesive.
Before installation, clean and dry 
the surface with a 50:50 solution 
of water plus white vinegar or 
surgical spirit.

Step by step installation guide

Peel off the protective layer on 
one side of the Adhesive Pad (B) 
to expose the adhesive.

Position the Adhesive Pad on 
the underside of the Corner 
Protector (A) and press down to 
stick in place.

Peel back the remaining protecti-
ve layer on the Adhesive Pad.

Fit the protector to the corner of 
your table.

30s

Hold it in position for 30 
seconds.

24h

Repeat steps 2-6 for the 
underside. Leave for 24 hours to 
ensure maximum adhesion.

To permanently remove

Use a blunt knife to carefully 
prise the Corner Protector off 
of your furniture, and rub away 
any residual adhesive with your 
fingers.
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UK - SC 810

• Secure your cupboards and keep kids safe with easy-fit cupboard locks.
• One hand child-proof release.
• Unique SAFE adhesivesSAFE SecureHold™ adhesive.
• Pinch-free design.
• This Lock fits most double door cupboards (doors 6-21 mm thick). With a one hand Squeeze-n-Lift™ release the cupboard is quickly opened 

and there’s even an EZ-Dock™ for the Lock when not in use.
• Lock designed to hold the doors completely closed, eliminating finger-traps caused by partial opening.
• Intuitive design - when you can see the red-alert tab, the cupboard isn’t secure.
• Uses SAFE SecureHold™ and ExtremeHold™ adhesives to create a powerful and durable bond that attaches to most surfaces on your home, 

leaving no sticky residue when removed.

WARNING: We want to keep you and your family safe but we need you to do your bit, please read and follow these instructions carefully. Once 
your product has been installed, please keep these instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:
• Adult assembly required.
• ATTENTION! This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do 

not allow children to play with it.
• Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as 

needed.
• This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
• If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
• Not suitable for corners of high heat-generating aplliances (e.g. ovens, microwaves).

Other important information
• Care instructions: Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.
• Caution! SAFE SecureHold™ adhesive may cause damage to some surfaces. We accept no liability or responsability for damage or defects 

arising from the use of the adhesive on any furniture or surfaces. This product is most suitable for cabinets made of solid material e.g. 
wood. If the surface of the cabinet is laminated, the adhesive attaching the laminate to the inner material (usually mdf or chipboard) may 
not be strong enough to withstand a strong tug on the Lock by a child. If this is the case, you will need to use screws to install this product.

• Occasionally, you will need to use a 50:50 mix of water plus either white vinegar or surgical spirit to remove adhesive residue. This mix 
could cause damage to some surfaces, so please test its use on a discreet area first. We do not accept any liability for damage so caused.

• Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of original purchase is required.

Uncompromising on safety, only high performance materials are used in the manufacture of the SAFE range. This Door Lock is engineered 
from top quality ABS and POM.

What’s included:

Adhesive Double Cabinet Door Lock
Art. No. SC 810

Recommended usage
Use on cabinets and appliances with doors 6-21 mm thick. If the cabinet has a central vertical support behind the 2 doors, this should be 15 
mm or wider. If there is no vertical support, the underside of the cabinet needs to be a flat surface.

SAFE adhesives are instantly 
strong. They cannot be reposi-
tioned when placed incorrectly 
so test each step first, without 
exposing the adhesive.
Before installation, clean and dry 
the surface with a 50:50 solution 
of water plus white vinegar or 
surgical spirit.

Step by step installation guide

(A) 1 x Lock
(B) 1 x Top Fix Locking Tab
(C) 1 x Small
(D) 1 x Medium
(E) 1 x Large
(F) 1 x Extra Large
(G) Mountinmg Plate
(H) EZ-Dock ™

Remove the protective layer to 
expose the adhesive strip on the 
EZ-Dock™ (H) and stick it out 
of your child’s reach where you 
wish to store the lock. Push firm-
ly into place for 30 seconds then 
leave for 24 hours before use.

30s 24h
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Where the cabinet has a vertical support behind the doors

Attach the Lock (A) to each of 
the Locking Tabs (C-F) in turn, 
and choose the fitting combina-
tion that fits most snugly around 
the thickness of the door. The 
Locking Tabs slide in to the back 
of the Lock and are attached/
released by squeezing the two 
buttons on the Lock together.

Option A:

Hold the assembled unit around 
the thickness of one door, with 
the Lock facing towards you. 
Check that in this position, the 
door can still close properly.

30s

24h

Remove the protective layer 
to expose the adhesive on the 
Locking Tab, and close the door 
firmly for 30 seconds. Remove 
the Lock, so that both doors can 
be closed, and leave for 24 hours 
before first use.

Slide the preferred Locking Tab 
into the Mounting Plate (G) and 
then attach the Lock.

Where the cabinet is open with no support behind the doors

Attach the Lock (A) to the Top 
Fix Locking Tab (B). The Locking 
Tab slides in to the back of the 
Lock and is attached/released by 
squeezing the two buttons on 
the Lock together.

Hold the assembled Lock and 
Locking Tab around the thick-
ness of one of the doors, with 
the Lock facing towards you, 
pushed against the front of the 
cupboard door, and the adhesive 
of the Locking Tab facing up.

Remove the protective layer 
to expose the adhesive on the 
Locking Tab. Shut the door 
and slide the Lock up until the 
Locking Tab adheres to the top 
of the cabinet.

30s

24h

Remove the Lock, open the door, 
and push the Locking Tab firmly 
into place for 30 seconds. Both 
doors can then be closed, and 
the Lock left for 24 hours before 
first use.

Option B:

To permanently remove

Use a blunt knife to carefully 
prise away the Tab from the sur-
face, and rub away any residual 
adhesive with your fingers.

To open and close

Squeeze the 2 buttons on the 
Lock together, and pull the Lock 
gently towards you. Once the 
Lock has been removed, the 
doors can be opened and closed 
as usual. To reattach the Lock, 
reverse these actions.

Lock the Lock onto the EZ-Dock™ 
when not in use. The Locking 
Tab remains visible as a reminder 
that the doors are unlocked.
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SureCatch Tape-baseret lås til nedre skuffer
Art. No. SC 801

ADVARSEL: Læs den medfølgende brugervejledning omhyggeligt før installation, da forkert montering kan betyde øget risiko for ulykker. 
Gem denne vejledning sikkert for fremtidigt brug.

VIGTIGT:
• Før installation af dette tape-baserede produkt skal overfladen gøres ren med en 50/50 blanding af isopropyl alkohol og vand. Vær sikker 

på at overfladen er helt tør, før tapen monteres.
• Overfladen, som låsen skal installeres på, skal være fri for fedt og snavs. Efter installation skal tapen hærde i 24 timer, før låsen kan 

anvendes.
• Anvend ikke denne lås, hvis dele af produktet er beskadiget.
• Denne lås er designet til at forhindre børn op til 24 måneder i at åbne låsen, men låsen kan aldrig erstatte voksentilsyn af børn.
• Undervurder aldrig dit barns evner og hastigheden, hvormed det udvikles. Når dit barn er i stand til at åbne denne lås, bør den ikke længere 

anvendes!
• Hvorvidt produktet kan fjernes uden at efterlade rester af tapen afhænger af, hvor solid en overflade produktet klæbes på. Ved tvivl kan 

de medfølgende skruer derfor med fordel anvendes.
• Gem venligst kvittering og brugermanual. Reklamationer skal til enhver tid rettes til den butik, hvor produktet er købt.

Hvad er inkluderet:

Installations-muligheder:

Fastgørelse:

rensemiddel rensemiddel

KLIK
PRES

ELLER

60
sek

60
sek

DK - SC 801
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Bemærk:

skabslåge skuffe

PRES

klik
brug ikke

60
sek

24t

For at åbne:

Afmontering af produktet:
Anvend en kniv med rund ende. Fjern rester af tape ved at gnide tapen af med fingrene.

DK - SC 801
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SureCatch Tape-baseret Topskuffelås
Art. No. SC 802

• Sikrer de små hænder og holder dem væk fra farlige ting
• Vores SAFE EZ-værktøj™ sikrer en perfekt montering på få sekunder
• SAFE SureCatch™ automatisk låsning
• Ingen værktøj nødvendig for montering
• SAFE SecureHold™ Tape
• Anvendes til børn fra 6 – 24 måneder
• Skjult og ideel for de fleste topskuffer og skabe, selv hvor køkkenbordet går ud over kanten på skabe og skuffer (max. udhæng 20 mm).
• Den automatiske SureCatch™ forhindrer børn i at åbne skufferne så meget, at de kan få adgang til indholdet i skufferne. Et barn, der forsø-

ger at åbne skuffen, vil opdage, at skuffen forbliver med en lille åbning, hvor fingrene ikke kan komme i klemme.
• Nem at montere – ikke nødvendigt at bruge tid på opmåling; vores smarte EZ–Tool™ sørger for den del for dig!
• Monteres med SAFE SecureHold™ Tape, der skaber en stærk fastklæbning på de fleste overflader i hjemmet og ingen lim efterlader, når 

det fjernes efter endt brug.

Vigtigt: Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejledning grundigt 
og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler
• ADVARSEL! Må kun monteres af voksne.
• Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring, men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke  

legetøj. tillad ikke at børn leger med låsen.
• Kontrollér jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at bruge låsen, fjern da produktet da det dermed ikke længere yder beskyttelse.
• Bør ikke anvendes ved siden af, over eller under udstyr med stor varmeafgivelse (f.eks. komfurer).

Anden vigtig information:
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Vigtigt: SAFE SecureHold™ Tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug 

af dette tapebaserede produkt.
• Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et 

diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Denne Topskuffe-lås er produceret i 
højkvalitets POM

Hvad er inkluderet:

Anbefalet anvendelse:
Anvendes på topskuffer eller skabe, hvor den indvendige øverste flade er helt plan. Bordplader kan rage ud over kanten på kabinettet med op 
til 20 mm. Hvis der er en bestikindsats i skuffen, skal der være min. 40 mm mellem toppen af indsatsen og toppen af skuffens kant.

stoplås

Afmonteringslås

Bagplade

(A) 1 x SAFE EX-værktøj™
(B) 1 x Låsekrog
(C) 1 x Arm

DK - SC 802
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Anbring the EZ-Tool (værktøj) (A) 
på låsekrog (B). Den brede del af 
EZ-Tool passer på recessen/fors-
ænkningen på låsekrogen.

SAFE SecureHold™ Tape virker 
med det samme. Den kan ikke 
genplaceres, hvis anbragt for-
kert. Så gennemgå derfor hvert 
punkt i denne vejledning først, 
og find den ønskede position, 
uden at beskyttelsesfolien tages 
af tapen! Før installation, rengør 
og tør overfladen med en 50:50 
opløsning af vand og eddike eller 
husholdningssprit.

Anbring EZ-Tool og låsekrogen 
på armen (C) således, at lokati-
ons-pinden passer ned i hullet 
på armen.

Fjern beskyttelsefolien på bagsi-
den af låsekrogen.

Åbn skuffen og anbring stop-tap-
pen på EZ-Tool diagonalt mod 
bordkanten.

stop-tap

Med all tre dele fortsat samlet, 
fjern folien på bagsiden af 
monteringspladen og drej denne 
således, at den er helt parallel 
med skuffens inderside.

30s

Luk langsomt skuffen, indtil den 
kommer i kontakt med tapen på 
monteringspladen, og pres nu 
monteringspladen hårdt mod 
skuffens inderside i 30 sekunder.

VIGTIGT: Med den ene hånd 
fastholdes monteringspladen 
mod skuffens inderside og med 
den anden presses armen (C) ca. 
10 mm ned.

Åbn skuffen og aftag EZ-Tool. 
Efter 24 timer er tapen hærdet, 
og skuffen og låsen kan 
anvendes.

Åbning og lukning af 
skuffen

Åbn skuffen indtil den stopper, og med 
fingrene pres armen ned til den går fri 
af låsekrogen, og skuffen kan åbnes. 
Luk skuffen langsomt og armen vil 
automatisk fange låsekrogen. For at 
lukke skuffen helt skal armen presses 
ned, og skuffen samtidigt lukkes.

Permanent afmontering

Anvend en afrundet kniv og 
pres denne ind i tapen imellem 
produktet og overfladen og 
”bræk” tapen af.

Midlertidig afmontering

Træk i afmonteringslåsen og 
samtidigt træk armen horisontalt 
ud af monteringspladen. For at 
gen-montere løftes låsen igen, 
og armen presses på plads.

Pres hele konstruktionen op 
imod underkanten på kabinettet 
således, at låsekrogen presses 
fladt mod kabinettets underside. 
Pres låsekrogen hårdt mod 
kabinettet i 30 sekunder.

30s

Skridt-for-skridt installationsvejledning

afmonteringslås

bagplade

24t

DK - SC 802
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Tape-monteret 3-dobbelt Multifunktionslås
Art. No. SC 803

• Forhindrer børn adgang til skabe og skuffer og hårde hvidevarer.
• En-hånds-åbning og -lukning.
• Klem-fri åbning/lukning.
• SAFE SecureHold™ Tape.
• Anvendes til børn fra 6 – 24 måneder.
• Stor fleksibilitet i mulighederne for anvendelse.
• Tredobbelt “pres og løft”-låsefunktion der nemt betjenes af voksne. Lavet til at holde skabe og skuffer helt lukket uden risiko for klemning 

af fingre.
• Bide-sikkert og giftfrit materiale.
• Monteres med SAFE SecureHold™ Tape, der skaber en stærk fastklæbning på de fleste overflader i hjemmet og ingen lim efterlader, når 

det fjernes efter endt brug.

Vigtigt! Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejledning 
grundigt og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerheds advarsler
• ADVARSEL! Må kun monteres af voksne
• Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et 

legetøj, tillad ikke at børn leger med låsen.
• Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at bruge låsen, fjern da produktet da det dermed ikke længere yder beskyttelse.
• Bør ikke anvendes ved siden af, over eller under udstyr med stor varmeafgivelse (f.eks. komfurer).

Anden vigtig information
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Vigtigt: SAFE SecureHold™ Tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug 

af dette tapebaserede produkt.
• Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et 

diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Denne lås er lavet i højkvalitets ABS, 
TPE og POM.

Hvad er inkluderet:

Anbefalet brug:
Meget fleksibel – kan monteres til at passe rundt om hjørner, på skuffe-elementer, skabe og hårde hvidevarer, inklusive køleskabe, frysere og 
mikrobølgeovne, men ikke ved ovne, der opnår temperaturer på overfladen, der overstiger 60 grader C.

(A) 1 x Lås
(B) 1 x ”Krog”

Skabs- og skuffehjørner Hjørner på hårde hvidevarer Forside på skab/skuffe

DK - SC 803
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Skridt-for-skridt installations-vejledning

SAFE SecureHold™ Tape virker 
med det samme. Den kan ikke 
gen-placeres, hvis anbragt for-
kert. Så gennemgå derfor hvert 
punkt i denne vejledning først 
og find den ønskede position, 
uden at beskyttelsesfolien tages 
af tapen!

Med låsen samlet og låst, 
som den er leveret, fjernes 
beskyttelsesfolien på bagsiden 
af låsen (A).

Anbring midten af låsestropper-
ne mod hjørnet af kabinettet 
og træk dem rundt om hjørnet i 
en vandret position. Pres låsen 
hårdt mod overfladen i 30 
sekunder. Hvor det er muligt 
skal låsen anbringes min. 70 cm 
over gulvet.

30s

Fjern beskyttelsesfolien på 
låse-krogen (B)

Træk i låsen, således at stop-
perne er stramme og vandrette. 
Press låse-krogen hårdt mod 
overfladen i 30 sekunder.

30s

Vent 24 timer med anvendelse 
for at opnå maksimal vedhæft-
ning af tapen.

Åbning og lukning

For åbning, pres de to trykknap-
per ind på begge sider samtidigt 
og løft låsen af krogen.

Den modsatte handling lukker 
låsen.

Anvend en afrundet kniv og 
pres denne ind i tapen imellem 
produktet og overfladen og 
”bræk” tapen af. Gnub taperester 
af med fingrene.

Permanent afmontering

24t

DK - SC 803
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Kontaktsikring EU
Art. No. SC 804

DK - SC 804

ADVARSEL! Læs denne brugervejledning grundigt inden produktet monteres og tages i brug. Produktets beskyttende funktion kan blive 
påvirket, hvis instruktionerne ikke følges korrekt. Gem vejledningen til senere brug og reference.

Sikkerhedsadvarsler:
• Må kun monteres af voksne.
• VIGTIGT! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et 

legetøj, tillad ikke at børn leger med produktet.
• Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at fjerne produktet, så stop brugen af det, da det ikke længere yder beskyttelse.
• Efterlad aldrig elektriske apparater indenfor børn rækkevidde.
• Stikkontakten bør slukkes, når den ikke er i brug.

Anden vigtig information:
• Glat overflade-design, som forhindrer små børn i at kunne lege med, fjerne eller på anden vis manipulere med produktet.
• Enkel og børnesikker løft-og-træk-metode, når produktet ønskes fjernet. Den indbyggede sving-arm kan løftes enten ved at bruge en negl 

eller en mønt.
• Armen låser med et ”klik”, så du ved, at den er forsvarligt låst. Der kræves et kraftigt ryk for at trække den ud af den låste position.
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.
• SAFE handler om nøje designede produkter af allerhøjeste kvalitet til forbedring af sikkerheden i hjemmet.

Hvad er inkluderet:

Skridt-for-skridt installations-vejledning
Før du indsætter kontaktsikringen, er det vigtigt, at kontakten er slukket, og at der ikke er tilkoblet noget til stikkontakten i forvejen.

Afmontering af Kontaktsikringen

Skub armen ned, indtil du hører et 
”klik”.

Placer kontaktsikringens ben foran 
hullerne på den ubrugte stikkontakt.

Pres Kontaktsikringen helt ind i 
stikkontakten.

Brug enten din fingernegl til at løfte 
armen

eller pres en smal mønt ind i spalten 
over armen indtil armen løfter sig.

6 x Kontaktsikring

Brug dine fingre til at trække i armen 
for at fjerne Kontaktsikringen. Opbe-
var Kontaktsikringen et sikkert sted 
udenfor børns rækkevidde.
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Småtings-tester
Art. No. SC 8081

DK - SC 8081

Sikkerhedsadvarsler
• ADVARSEL: Voksenopsyn er nødvendigt!
• VIGTIGT: Disse værktøjer kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig dine børn uden opsyn. Disse værktøjer er ikke legetøj, så tillad ikke 

børn at lege med dem.
• Kontroller at værktøjerne er intakte; hvis de er beskadigede, skal de smides væk og erstattes af nye.
• Disse værktøjer er konstrueret til at hjælpe med at yde beskyttelse til børn op til ca. 24 måneder.
• Hvis du er usikker på, om noget er sikkert, så fjern det fra dit barn og kontakt en professionel rådgiver.
• 

Anden vigtig information
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud – dyp ikke i vand.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.
• Anvend småtings-testeren til at afgøre, om ting er for små til at udgøre en risiko: hvis de passer i småtingstesteren ER de en risiko for børn 

under 2 år.
• Dette er ikke legetøj, men er for en sikkerheds skyld lavet i bidefast, giftfrit materiale.

Hvad er inkluderet:

Børn under to år udforsker verden ved at putte alt i munden. Det er derfor vigtigt at holde små ting uden for deres rækkevidde.
Men hvad er “for småt”?

Hvordan tester du?
Ganske enkelt: anbring små emner i småtings-testeren. Hvis et objekt kan gå helt ind, hvor intet stikker udenfor, så er emnet så småt, at det udgør en risiko og 
skal følgelig holdes uden for barnets rækkevidde, hvis barnet er under 2 år gammelt.

   Ikke sikkert    Sikkert

Yderligere check:
• Har et større objekt små dele, som nemt kan fjernes, og som passer indeni småtings-testeren? I så fald skal de også holdes væk fra børn 

under 2 år.
• Og hvis et objekt er blødt og kan sammenpresses til at passe ind i småtings-testeren, så dette ligeledes holdes væk fra børn under 2 år.

1 x Småtings-tester
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Dørstopper med ”parkerings”-plads
Art. No. SC 806

DK - SC 806

• Beskytter børns fingre mod klemning
• Designet til at være mere sikker
• Har fast greb på døren - falder ikke af!
• Bide-sikkert og giftfrit materiale
• Includerer SAFE EZ-Dock™
• Anvendes til børn fra 6 – 24 måneder
• Beskytter små fingre fra at blive klemt i døre og forhindrer, at de kan låse sig selv inde i rum. Anvendes på toppen af døren. For dørtykkelse 

fra 30 – 45 mm.
• Nem at bruge – kræver ikke brug af værktøj!
• Inkluderer den unikke SAFE EZ-Dock™ med SAFE SecureHold™ Tape, så du aldrig er i tvivl om, hvor du skal anbringe dørstopperen, når den 

ikke anvendes.

Vigtigt! Virker kun effektivt, når produktet anvendes i henhold til denne brugervejledning.

Vigtigt: Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejledning 
grundigt og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

SikkerhedsadvarslerWARNING!
• ADVARSEL! Må kun monteres af voksne.
• Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et 

legetøj, tillad ikke at børn leger med låsen.
• CKontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at bruge låsen, fjern da produktet da det dermed ikke længere yder beskyttelse.
• VIGTIGT! Brug ikke produktet om natten. Brandmyndigheder anbefaler, at alle døre lukkes om natten for at reducere spredning af røg i 

tilfælde af brand.
• Anvend aldrig på branddøre.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Denne dørstopper er produceret i høj-
kvalitets SEBS og ABS.

Anden vigtig information
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Vigtigt: SAFE SecureHold™ Tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug 

af dette tapebaserede produkt.
• Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et 

diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Hvad er inkluderet:

Skridt-for-skridt installations-vejledning
Vi anbefaler, at Dørstoppperen monteres på toppen af døren. Hvis den monteres på siden, skal det være så højt oppe, at børn ikke kan nå 
den!

Anbefalet brug:

(A) 1 x Dørstopper
(B) 1 x SAFE EZ-Dock™

VIGTIGT: Dørstopperen mindsker risikoen for klemte fingre men 
eliminerer ikke  risikoen på dørens hængsel-side. Vær derfor opmærk-
som på, at børn ikke putter fingrene ind mellem dørkarm og dørens 
hængsel-side.

Dørstopperen 
er designet til 
anvendelse på 
døre fra 30-45 
mm i tykkelse.

30-45 mm



25

DK - SC 806
Placering på toppen af døren:

Anbring dørstopperen på toppen 
af døren mindst 35 mm fra 
hængselsiden. Dette er den 
anbefalede position for maksimal 
beskyttelse.

Dørstopperen kan også 
anbringes på siden af døren, 
men i denne position vil den 
yde mindre beskyttelse specielt 
på hængselsiden. Hvis den 
anbringes på siden af døren, 
skal den anbringes så højt oppe, 
at børn ikke kan nå den.

Placering på siden af døren:

Vigtigt: Dørhængsler kan risikere 
beskadigelse, hvis dørstop-
peren anbringes tættere på 
hængslerne.

Min. 35 cm

Fjern beskyttelsesfilmen fra 
”parkeringspladsen”

30s

Pres tapesiden på plads i 30 
sekunder.Tag den først i brug 
efter 24 timer.

Tag dørstopperen af døren og 
pres den på ”parkeringspladsen”

Brandmyndigheder anbefaler, at 
alle døre er lukkede om natten 
for at reducere spredning af røg 
i tilfælde af brand. Når døren er 
lukket, anbring dørstopperen på 
EZ-Dokken, så du altid ved, hvor 
du kan finde den.

Anvend en afrundet kniv og 
pres denne ind i tapen imellem 
produktet og overfladen og 
”bræk” tapen af. Gnub taperester 
af med fingrene.

Permanent fjernelse:

Opbevaring når den ikke anvendes:

SAFE SecureHold™ Tape virker 
med det samme. Den kan ikke 
gen-placeres, hvis anbragt for-
kert. Så gennemgå derfor hvert 
punkt i denne vejledning først 
og find den ønskede position, 
uden at beskyttelsesfolien tages 
af tapen!
Før installation, rengør og 
tør overfladen med en 50:50 
opløsning af vand og eddike eller 
husholdningssprit.

24t
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Hjørnebeskytter

• Beskytter børn mod skarpe hjørner med et stødabsoberende design
• Designet til at være mere sikker
• Dobbelt hjørnebeskyttelse
• Bide-sikkert og giftfrit materiale
• SAFE SecureHold™ Tape
• Anvendes til børn fra 6 – 24 måneder
• Tape-baseret hjørnebeskytter
• Unikt design der virker! Anvend to på hvert hjørne for maksimal beskyttelse mod fald og stød mod hovedet.
• CAfrundet tokomponent-design. Den hårde inderskal sikrer maksimal vedhæftning til overfladen og det blødere ydermateriale sikrer mod 

slag og stødskader.Bite and choke safe, made with non-toxic, food-grade material.
• Bide-sikkert og giftfrit materiale
• Monteres med SAFE SecureHold™ Tape, der skaber en stærk fastklæbning på de fleste overflader i hjemmet og ingen lim efterlader, når 

det fjernes efter endt brug.

Vigtigt! Vigtigt: Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejledning 
grundigt og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

Sikkerhedsadvarsler
• ADVARSEL! Må kun monteres af voksne.
• Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et 

legetøj, tillad ikke at børn leger med låsen.
• Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette product er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at fjerne hjørnebeskytteren, så fjern produktet, da det dermed ikke længere yder beskyttelse.
• Bør ikke anvendes ved siden af, over eller under udstyr med stor varmeafgivelse (f.eks. komfurer).

Anden vigtig information
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Vigtigt: SAFE SecureHold™ Tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug 

af dette tapebaserede produkt.
• Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et 

diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.
• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Disse hjørnebeskyttere er lavet i høj-
kvalitets PS og TPE.

Hvad er inkluderet:

Anbefalet brug
Anvendes på plane overflader, hvor bordet eller møblet er mere end 16 mm tykt, hvis 2 stk. skal anvendes på hvert hjørne. Hvis bordet er 
tyndere, kan kun 1 stk. anvendes på hvert hjørne.

Hjørnebeskytter
Art. No. SC 809

(A) 4 x Hjørnebeskytter
(B) 4 x Dobbeltklæbende tape
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SAFE SecureHold™ Tape virker 
med det samme. Den kan ikke 
gen-placeres, hvis anbragt for-
kert. Så gennemgå derfor hvert 
punkt i denne vejledning først 
og find den ønskede position, 
uden at beskyttelsesfolien tages 
af tapen!
Før installation, rengør og 
tør overfladen med en 50:50 
opløsning af vand og eddike eller 
husholdningssprit.

Skridt-for-skridt installationsvejledning

Fjern beskyttelsesfolien på den 
ene side af tapen (B).

Anbring tapen på undersiden af 
hjørnebeskytterne (A) og pres for 
at fæstne den.

Aftag den tilbageværende 
beskyttelsesfolie på tapen.

Anbring hjørnebeskytterne på 
bordet eller møblet.

30s

Pres hårdt i 30 sekunder. Gentag skridt 2-6 ved montering 
på undersiden. Lad det hvile 
24 timer for at sikre maksimal 
vedhæftning.

Permanent afmontering

Anvend en afrundet kniv og 
pres denne ind i tapen imellem 
produktet og overfladen og 
”bræk” tapen af. Gnub taperester 
af med fingrene.

24t
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• Større sikkerhed for dine børn ved at forhindre utilsigtet adgang til skabe.
• Åbning og lukning med én hånd.
• SAFE SecureHold tape.
• Klem-fri design.
• Denne lås passer til de fleste skabe med dobbeltlåger (6–21 mm tykke).
• Med en én-hånds voksenlås kan låsen nemt fjernes, og skabet åbnes. Der er medleveret en Ez-Dock ”parkering”, når låsen ikke er i brug.
• Låsen er designet til at holde låger helt lukket for at eliminere klemningsrisiko fra delvist lukkede låger.
• Intuitivt design – når du kan se den røde pal, så er skabet ikke børnesikkert.
• Monteres med SAFE SecureHold™ Tape, der skaber en stærk fastklæbning på de fleste overflader i hjemmet og ingen lim efterlader, når 

det fjernes efter endt brug.

ADVARSEL! Vigtigt: Vi ønsker at bidrage til at gøre dit hjem mere sikkert for dine børn, men behøver din hjælp til det. Læs derfor denne vejled-
ning grundigt og installer og anvend produktet i henhold til vejledningen. Gem venligst vejledningen for senere reference.

• Sikkerhedsadvarsler
• ADVARSEL! Må kun monteres af voksne.
• Vigtigt! Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et 

legetøj, tillad ikke at børn leger med låsen.
• Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nød-

vendigt.
• Dette product er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
• Hvis dit barn har lært at bruge låsen, så fjern produktet, da det dermed ikke længere yder beskyttelse.
• Bør ikke anvendes ved siden af, over eller under udstyr med stor varmeafgivelse (f.eks. komfurer).

• Anden vigtig information
• Vedligeholdelse: Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dyppes i vand.
• Vigtigt: SAFE SecureHold tape kan forårsage skade på nogle overflader. Vi accepterer ikke ansvar for overfladeskader som følge af brug 

af dette tapebaserede produkt. Dette produkt anvendes bedst på møbler af massivt materiale, f.eks. træ. Hvis møblet eller kabinettet er 
lamineret, kan tapen, der anvendes til montering af produktet, være i stand til at beskadige lamineringen. Underlaget, som kan være f.eks. 
spånplade, kan være for svagt, og her bør produktet i stedet fastskrues.

• Anvendelsen af 50:50 opløsning af vand og eddike eller husholdningssprit kan forårsage skader på visse overflader. Prøv derfor først på et 
diskret område. Vi accepterer ikke ansvar for skader som følge af denne rengøring.

• Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

Kompromisløs sikkerhed – kun højkvalitetsmaterialer er anvendt i produktionen af SAFE-sortimentet. Denne lås er lavet i højkvalitets ABS og 
POM.

Hvad er inkluderet:

Tape-monteret dobbeltlåge-lås
Art. No. SC 810

Anbefalet brug
Anvendes på skabe hvor lågerne er 6 – 21 mm tykke. Hvis skabet har en midtersprosse bag de to låger, skal denne være mindst 15 mm bred. 
Hvis der ikke er nogen midtersprosse, skal skabet være fladt foroven (på indersiden).

SAFE SecureHold™ Tape virker 
med det samme. Den kan ikke 
gen-placeres, hvis anbragt for-
kert. Så gennemgå derfor hvert 
punkt i denne vejledning først 
og find den ønskede position, 
uden at beskyttelsesfolien tages 
af tapen! Før installation, rengør 
og tør overfladen med en 50:50 
opløsning af vand og eddike eller 
husholdningssprit.

Skridt-for-skridt installations-vejledning

(A) 1 x lås
(B) 1 x låsepal til skabs-underside
      Midterstykker : 
(C) 1 x kort
(D) 1 x medium
(E) 1 x stor
(F) 1 x extra stor
(G) monteringsplade
(H) EZ-Dock ”parkering”
(I) Tape til monteringsplade

Fjern beskyttelsesfolien på 
tapen på EZ-DOCK “parkering” 
(H) og anbring den, hvor dit barn 
ikke kan nå den, og hvor det 
er bekvemt for dig at anbringe 
låsen, når den ikke anvendes. 
Pres hårdt i 30 sekunder og vent 
24 timer, før den tages i brug.

30s 24t
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Et skab med en lodret sprosse bag lågerneSituation A:
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Monter den bedst passende 
låsepal (C-F) som svarer til 
lågens tykkelse. Låsepalen kan 
indsættes på bagsiden af låsen 
ved samtidigt at trykke de to 
trykknapper ind. Det samme skal 
ske, når den skal ud igen.

Anbring den samlede del omkring 
lågens kant, med låsehovedet ud 
mod dig og kontroller, at lågen 
kan lukkes korrekt.

30s

Fjern beskyttelsesfolien på den 
ene side af den medfølgende 
tape (I), og monter det på 
bagsiden af monteringspladen 
med den indsatte låsepal. Aftag 
folien på bagsiden af den nu 
monterede tape, og anbring mon-
teringspladen. Fjern låsehovedet 
og luk lågerne, og vent 24 timer 
før låsen anvendes.

Indsæt den bedst passende 
låsepal i monteringspladen (G) og 
monter låsehovedet.

Monter låsen (A) til armen (B). 
Armen monteres ind på bagsiden 
af låsen ved samtidigt at trykke 
trykknapperne på låsehovedet 
ind.

Det nu samlede emne holdes 
op imod kanten på lågen med 
låsehovedet ud mod dig. Tapen 
på låsearmen skal vende opad.

Fjern beskyttelsesfolien fra 
tapen på armen. Luk låsen og 
skyd den samlede lås op imod 
undersiden af skabet, så tapen 
placeres fladt mod undersiden 
af skabet.

30s

Fjern låsehovedet, åbn lågen og 
pres armen hårdt op imod under-
kanten af skabet i 30 sekunder. 
Begge låger kan nu lukkes, og ar-
men efterlades i 24 timer, inden 
låsehovedet tages i brug.

Permanent afmontering

Anvend en afrundet kniv og 
pres denne ind i tapen imellem 
produktet og overfladen og 
”bræk” tapen af. Gnub taperester 
af med fingrene.

Åbning og lukning

Pres de to knapper ind samtidigt 
og træk forsigtig ud mod dig 
selv. Låsehovedet er nu fjernet, 
og lågerne kan åbnes. For at 
montere låsehovedet gøres det 
samme i modsat rækkefølge.

Anbring låsehovedet på EZ-Dock 
“parkering”, når låsen ikke 
anvendes. Den røde låsepal 
forbliver synlig og minder dig om, 
at skabet ikke er låst.

24t

24t

Kabinet hvor der ikke er nogen lodret sprosse bag lågerneSituation B:
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SureCatch självhäftande lås för nedre lådor
Art. No. SC 801

VARNING: Läs dessa instruktioner noggrant innan du monterar denna spärr. Annars kan dess säkerhetsfunktioner försämras. Spara dessa 
instruktioner på säkert ställe för framtida bruk.

VIKTIGT:
• Före montering av denna självhäftande spärr måste ytan rengöras med en 50/50-blandning av isopropanol och vatten! Se till att ytan är 

torr innan du applicerar spärren!
• Ytan där spärren monteras måste vara fri från fett och smuts. Låt spärren sitta i 24 timmar efter monteringen innan du använder den.
• Använd inte spärren när den har skadade, slitna eller avbrutna delar eller några andra defekter!
• Spärren är konstruerad för att hindra barn upp till 2 års ålder från att lossa den, men tillsyn och övervakning av vuxna krävs fortfarande!
• Underskatta inte ditt barns förmågor och hur snabbt de utvecklas. Sluta använda spärren när ditt barn kan öppna den!
• Om spärren kan avlägsnas utan att lämna rester beror på den inre stabiliteten i underlagets yta. Om detta inte är möjligt eller om du så 

föredrar kan spärren monteras med användning av de båda skruvar som bifogas.
• Bevara inköpskvitto, bruksanvisning och artikelnummer. Garantiärenden hanteras uteslutande av återförsäljaren.

Vad ingår:

Monteringsalternativ:

Montering:

Rengörings-
medel

Rengörings-
medel

klicka
TRYCK

ELLER

60
sek

60
sek

SE - SC 801
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Obs:

skåpdörr låda

tryck

klicka
använd inte

60
sek

24t

För att öppna:

Avlägsna produkten:
Använd en rundad kniv såsom visas härnedan. Tag bort limrester genom att gnugga bort 
dem med fingrarna.

SE - SC 801
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SureCatch vidhäftande lås för topplåda
Art. No. SC 802

• Skydda småhänderna och håll farorna utom räckhåll.
• SAFE EZ-Tool™ garanterar en perfekt passform på sekunder
• Säkrare genom design
• SAFE SureCatch™ automatisk låsning
• Inga verktyg behövs
• SAFE SecureHold™ lim
• 6-24 månader
• Dold och idealisk för de flesta översta topplådor och skåp, inklusive de med en överhängande bänkskiva (max. överhäng 20 mm).
• Den automatiska SureCatch™ hindrar barn från att öppna lådan tillräckligt mycket för att kunna nå in i den. Om ett barn försöker stänga 

lådan kommer den att förbli något öppen för att hindra att fingrarna fastna.
• Ett barnlek att montera - du behöver inte lägga ner tid på att passa in haken, våra EZ-Tool™ gör det svåra jobbet åt dig.
• SAFE SecureHold™ lim skapar en stark och tålig bindning som fäster på de flesta ytor i ditt hem, och lämnar inga kladdiga rester när den 

tas bort.

Viktigt! Vi vill skydda dig och din familj men vi vill gärna att gör din del. Läs och följ dessa instruktioner noga. Vänligen spara detta instrukti-
onsblad för framtida bruk, efter installationen av din produkt.

Säkerhetsvarningar
• VARNING! Ska monteras av en vuxen.
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med det.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att ta bort produkten, ska du sluta använda den omedelbart.
• Inte lämplig för lådor eller skåp som är placerade bredvid, ovanför eller under utrustning som genererar hög värme, (t.ex. kokplattor).

Annan viktiga information
• Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Försiktighet! SAFE SecureHold™ lim kan orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som 

uppkommer vid användning av limmet på möbler eller ytor.
• Någon gång kan du behöva använda en 50: 50-blandning av vatten och, antingen vinäger eller kirurgisk sprit, för att ta bort limrester. 

Denna blandning kan skada vissa ytor, så testa gärna dess användning på ett diskret område först. Vi accepterar inte något ansvar för 
eventuella uppkomna skador.

• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 
ursprungliga inköpsbevis.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Detta lås för topplådan är tillverkat 
från POM av högsta kvalitet.

What’s included:

Rekommenderad användning
Använd på topplådor eller skåp, där insidan av skåpet ovanför lådan är platt. Bänkskivor kan hänga över lådenheten med upp till 20 mm. Om 
en besticklåda eller liknande används i lådan måste det finnas minst 40 mm utrymme mellan besticklådans översta kant och lådans toppen.

stoppfliken

borttagningsfliken

Baksidans platta

(A) 1 x SAFE EX-Tool™
(B) 1 x Hake
(C) 1 x Arm

SE - SC 802
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Steg för steg installationsguide

Skjut EZ-Tool™ (A) på haken (B). 
Den breda plattan i ändan av 
EZ-Tool™ passar in i urtaget på 
hakens vidhäftande sida.

SAFE SecureHold™ lim härdar di-
rekt. Det kan inte flyttas om, om 
det placeras felaktigt, så testa 
varje steg först, innan du expone-
rar limmet.
Rengör och torka av ytan med 
en 50: 50-lösning bestående av 
vatten och vit vinäger, eller med 
kirurgisk sprit.

Placera EZ-Tool™ och haken 
på armen (C) så att positione-
ringsstiftet passar in i hålet på 
armens ovansidan.

Ta bort det skyddande lagret för 
att exponera den vidhäftande 
ytan på haken.

Öppna lådan och håll stoppfliken 
på EZ-Tool™ diagonalt mot 
den överhängande delen av 
bänkskivan.

Medan du håller alla 3 delar tillsam-
mans, vrider du EZ-Tool™/kroken 
något tills baksidans platta ligger 
parallellt med lådan/dörren, när de 
kommer i kontakt med varandra. Ta 
bort det skyddande lagret för att 
exponera den vidhäftande ytan på 
baksidans platta.

30s

Stäng lådan försiktigt tills den 
kommer i kontakt med bakplatta 
och använd fingrarna för att hålla 
fast det på plats i 30 sekunder.

Medan du fortfarande håller 
baksidans platta med fingrarna, 
använder du den andra handen 
för att pressa ner armen.

24h

Öppna lådan och lyft av EZ-To-
ol™. Lämna i 24 timmar innan 
första användningen.

Att öppna och stänga

Öppna lådan tills det tar stopp. 
Använd fingrarna för att trycka 
ner armen för att frigöra lådan. 
Om du stänger långsamt, kommer 
haken att automatiskt ta grepp 
igen när du stänger lådan. Det 
kommer inte att stängas helt, tills 
du trycker ner armen igen.

Permanent borttagning

Använda en slö kniv för att 
försiktigt bända bort haken och 
baksidans platta från ytan, och ta 
bort eventuella kvarvarande lim 
med fingrarna.

Tillfälligt borttagning

Dra upp borttagningsfliken, och 
skjut samtidigt kroken horison-
tellt ur baksidans platta. För att 
sätta ihop det igen, skjut kroken 
tillbaka tills den klickar på plats.

Rulla upp hela konstruktionen 
tills haken fäster till skåpet, 
samtidigt som du hela tiden 
håller stoppfliken i kontakt med 
bänkskivan. Tryck haken ordent-
ligt mot skåpet och håll fast den i 
30 sekunder.

30s

stoppfliken

borttagnings-
fliken

baksidans
platta

SE - SC 802
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Vidhäftande multi-trippellås
Art. No. SC 803

• Håll barnen säkra med detta bekymmersfria block för skåp, lådor och hushållsapparater.
• En-hands Squeeze-n-Lift™ lås.
• Klämsäker öppning/stängning.
• SAFE SecureHold™ lim.
• 6-24 månader.
• Enormt mångsidig, dessa lås passar till sidan av skåp, lådor och hushållsapparater.
• Squeeze-n-Lift™ med trippel-aktion-mekanism är lätt för vuxnas händer, utformad för att hålla skåpet helt stängd, utan klämrisk för fin-

grarna.
• Ofarligt att bita på och kvävningssäkert , gjort av giftfritt, livsmedelsklassat material.
• Använder SAFE SecureHold™ lim för att skapa en stark och tålig bindning som fäster på de flesta ytor i ditt hem, och lämnar inga kladdiga 

rester när den tas bort.

VARNING! Vi vill skydda dig och din familj men vi vill gärna att gör din del. Läs och följ dessa instruktioner noga. Vänligen spara detta 
instruktionsblad för framtida bruk, efter installationen av din produkt.

Säkerhetsvarningar
• VARNING! Ska monteras av en vuxen.
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med det.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att ta bort produkten, ska du sluta använda den omedelbart.
• Inte lämplig för användning på apparater som genererar hög värme (t.ex. ugnar, mikrovågsugn).

Annan viktiga information
• Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Försiktighet! SAFE SecureHold™ lim kan orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som 

uppkommer vid användning av limmet på möbler eller ytor.
• Någon gång kan du behöva använda en 50: 50-blandning av vatten och, antingen vinäger eller kirurgisk sprit, för att ta bort limrester. 

Denna blandning kan skada vissa ytor, så testa gärna dess användning på ett diskret område först. Vi accepterar inte något ansvar för 
eventuella uppkomna skador.

• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 
ursprungliga inköpsbevis.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Detta multi-trippellås är tillverkat av 
ABS, TPE och POM, av högsta kvalitet.

Vad ingår:

Rekommenderad användning:
Mycket anpassningsbar, multi-trippel-låset är utformat för att passa runt hörnet på skåp, lådor eller apparater, (inklusive kylskåp, frys och 
mikrovågsugn, men inte på ytor som t.ex. ugnar som kan nå temperaturer över 60 ° C).

(A) 1 x lås
(B) 1 x hake

Skåp-/byråhörn Framsidan av skåp/byrå Framsidan av skåp/byrå

SE - SC 803
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Steg för steg installationsguide

SAFE SecureHold™ lim härdar di-
rekt. Det kan inte flyttas om, om 
det placeras felaktigt, så testa 
varje steg först, innan du expone-
rar limmet.
Rengör och torka av ytan med 
en 50: 50-lösning bestående av 
vatten och vit vinäger, eller med 
kirurgisk sprit.

När låset är färdigmontera (som 
den levereras), dra du av det 
skyddande lagret för att expone-
ra limmet på låset (A).

Placera de centrala punkterna 
på banden mot hörnet på skå-
pet, och dra banden runt skåpet, 
medan du håller dem horison-
tellt. Tryck låset ordentligt på 
plats i 30 sekunder. Om möjligt 
bör låset placeras mer än 70 cm 
från marken.

30s

Ta bort det skyddande lagret för 
att exponera den vidhäftande 
ytan på haken (B).

Dra låset så att banden sitter 
hårt och horisontellt över fram-
sidan av skåpet. Tryck haken 
ordentligt på plats i 30 sekunder 
för att fixera den på plats.

30s

Lämna i 24 timmar för att säker-
ställa maximal vidhäftning.

24h

Att öppna och stänga

För att lossa det, trycker du ihop 
de två knapparna på vardera 
sidan av kroken, samtidig som du 
rullar tillbaka det diagonalt mot 
hörnet på skåpet.

Vid den omvända åtgärden kom-
mer det att gå i lås igen.

Använda en slö kniv för att 
försiktigt bända bort låset och 
haken från ytan, och ta bort 
eventuella kvarvarande lim med 
fingrarna.

Permanent borttagning

SE - SC 803
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Kontaktskydd EU
Art. No. SC 804

SE - SC 804

VARNING: Läs denna instruktion noggrant innan du monterar och använder produkten. Om du inte följer instruktionerna kan produktens 
barnskyddande effekt påverkas. Spara instruktionerna för framtida bruk.

SÄKERHETSVARNINGAR:
• Ska monteras av en vuxen.
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med den.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att avlägsna produkten ska du sluta använda den omedelbart.
• Lämna aldrig elektroniska objekt inom barnets räckhåll.
• Stäng av kontakten när den inte används.

Annan viktig information:
• Den släta, hala designen förhindrar att barnen mixtrar med den.
• Barnsäker lyft-och-drag tvåstegsborttagning Lyft armen med din fingernagel eller lösgör den genom att placera ett mynt i den vågräta 

skåran.
• Armen gör ett klickljud när den reglas så att du vet att den stängts säkert. Det krävs ett kraftigt ryck för att få ut den igen.
• Skötselråd: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare.
• Noggrant utformade produkter av högsta kvalitet för att skydda mot fall, klämda fingrar, elstötar, brännskador och åtkomst till farliga 

föremål är vad SAFE handlar om.

Vad ingår:

Steg-för-steg installationsguide
Säkerställ att kontakten har stängts av, stickkontakter dragits ur och att inget annat befinner sig i kontakten innan du monterar 
kontaktskyddet.

Så avlägsnar du produkten

Tryck ned armen tills du hör ett “klick”.Placera kontaktskyddets stift i höjd 
med den tomma kontaktens hål.

För kontaktskyddet hela vägen in i 
kontakten.

Använd antingen din fingernagel för 
att lyfta upp armen.

Eller tryck in ett litet mynt i skåran 
ovanför armen tills armen lyfts upp.

6 x kontaktskydd

Lyft upp armen med dina fingrar för att 
avlägsna kontaktskyddet. Förvara på 
en säker plats utom räckhåll för barn.
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Vävningstestare
Art. No. SC 8081

SE - SC 8081

Säkerhetsvarningar
• VARNING! Tillsyn av vuxen krävs.
• OBSERVERA! Dessa verktyg kan inte ersätta uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är inte leksaker. Låt inte barn 

leka med dem.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, samt att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Dessa verktyg är utformade för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om du är osäker på om något är säkert eller är inte, ska du hålla barnet borta från det och rådfråga en sakkunnig person.

Annan viktiga information
• Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte dekalerna i vatten.
• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 

ursprungliga inköpsbevis.
• Avgör om något är för litet med kvävningstestaren – om passar inuti så är det osäkert för barn under 2 år.
• Dessa är inte leksaker, men de är gjorda av livsmedelsklassat material som är ofarligt att bita på, för extra säkerhet.

Vad ingår:

Barn under 2-års ålder utforskar världen genom att ta allt inom räckhåll i munnen. Det är därför viktigt att hålla små föremål som de kan kvävas på, utom 
räckhåll.
Men hur litet är ”liten”?

Hur man testar:
Placera helt enkelt små objekt i kvävningstestaren. Om objektet passar helt inuti kvävningstestaren och ingenting sticker ut förbi dess övre diagonala kant, är 
det för litet och bör hållas borta från barn under 2 år.

   Inte säkert    Säkert

Ytterligare kontroller:
• Har ett större objekt små delar som enkelt kan tas bort och passa inuti kvävningstestaren? Om svaret är ja, så bör detta också hållas borta 

från barn under 2 år.
• Är objektet mjukt och smidig så att det kan tryckas ihop för att passa inuti kvävningstestaren? Återigen, om så är fallet, ska det hållas det 

borta från barn under 2 år.

1 x vävningstestare
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Dörrstopp med “parkering”
Art. No. SC 806

SE - SC 806

• Barnsäkra dina innerdörrar direkt och skydda små fingrar
• Säkrare tack vare utformning
• Sitter säkert på plats
• Tålig och bitsäker
• SAFE EZ-Dock™ inklusive
• 6-24 månader
• Ofarligt att bita på och kvävningssäkert, gjort av giftfritt, livsmedelsklassat material.
• Skyddar små fingrar mot smällande dörrar och förhindrar att barn råkar låsas in i rum. Monteras på dörrens sida eller ovansida (30-45 mm 

tjock).
• Tålig och hållbar, den sitter säkert på plats och är ändå så lätt att använda! Inga verktyg behövs.
• Inkluderar den unika SAFE EZ-Dock™ med SAFE SecureHold™-klister, så att du alltid vet var den är.

Viktigt! LÄS OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

Viktigt! Vi vill skydda dig och din familj men vi kan inte göra det utan dig. Läs och följ dessa instruktioner noga. Vänligen spara detta instruk-
tionsblad på säker plats för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar
• VARNING! Ska monteras av en vuxen.
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med den.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att avlägsna produkten, ska du sluta använda den omedelbart.
• Försiktighet! Använd inte på natten. Brandkåren rekommenderar att alla dörrar hålls stängda på natten.
• Använd aldrig dörrstoppet på branddörrar.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Detta dörrstopp har tagits fram av 
kvalitetstillverkarna SEBS och ABS.

Annan viktig information
• Skötselråd: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Försiktighet! SAFE SecureHold™ lim kan orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som 

uppkommer vid användning av limmet på väggar eller ytor.
• Det kan hända att du behöver en 50:50-lösning av vatten och antingen ättika eller läkarsprit för att få bort limrester. Denna blandning 

kan skada vissa ytor, så testa den först på en diskret yta. Vi accepterar inte ansvar för skador som uppstått på grund av en sådan lösning.
• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 

ursprungliga inköpsbevis.
• 

Vad ingår:

Steg för steg installationsguide
Vi rekommenderar att dörrstoppet monteras på dörrens övre vågräta kant. Säkerställ att den är utom barnens räckhåll om den monteras på 
dörrens lodräta kant.

Rekommenderad användning

(A) 1 x dörrstopp
(B) 1 x SAFE EZ-Dock™

VIKTIGT: När dörrstoppen är på plats, minskas klämrisken för fing-
rarna, men den elimineras inte på gångjärnsidan. Se till att barn inte 
sätter in fingrarna mellan karnmen och dörrbladet på gångjärnsidan.

Dörrstop-
pet (A) är 
utformad för 
att passa in-
nerdörrar med 
en tjocklek på 
30-45 mm.

30-45 mm
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Ovanpå dörren:

Kläm fast dörrstoppet på dörrens 
övre kant, minst 35 cm från 
kanten med gångjärn. Detta är 
den rekommenderade positionen 
eftersom dörrens öppning då är 
större vilket minskar risken för 
klämda fingrar.

Dörrstoppet kan också monte-
ras på den sidan av dörren som 
öppnas. I detta läge hålls dörren 
inte lika öppen, så det finns 
fortfarande en risk att fingrar 
kläms vid gångjärnen. Vid mon-
tering på sidan är det viktigt att 
positionera dörrstoppet högt 
upp, utom räckhåll för barnen.

Montering på dörrens sida:

Viktigt!: Din dörr eller dina gån-
gjärn kan skadas om dörrstoppet 
monteras närmre än 35 cm från 
kanten med gångjärn.

Min. 35 cm

Ta bort skyddsskiktet från 
förvaringsdockan.

30s

24h

Tryck den klibbiga sidan 
ordentligt på plats i 30 sekunder. 
Lämna i 24 timmar före första 
användning.

Dra helt enkelt av dörrstoppet 
från dörren och tryck den fast på 
förvaringsdockan när den inte 
används.

Brandkåren rekommenderar 
att alla dörrar hålls stängda på 
natten som en försiktighetsåt-
gärd. Förvara dörrstoppet på EZ-
Dock™ medan dörren är stängd, 
så vet du alltid var det är.

När du inte behöver dörrstoppet 
längre kan du använda en slö 
kniv för att varsamt lirka av EZ-
Dock™ från väggen och gnugga 
bort eventuella limrester.

Permanent borttagning:

Förvaring:

SAFE SecureHold™ lim härdar 
direkt. Det kan då inte flyttas om 
dörrstoppet hamnar fel, så testa 
dig fram innan du exponerar 
limmet.
Rengör ytan med en 50:50-lös-
ning av vatten och ättika eller 
läkarsprit och torka den innan 
dörrstoppet monteras.
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• Skydda barn från skarpa hörn med stötdämpande hörnskydd.
• Säkrare genom design
• Dubbla skydd på varje hörn
• Ofarligt att bita på och kvävningssäkert
• SAFE SecureHold™ lim
• 6-24 månader
• Vidhäftande hörnskydd
• Revolutionerande design som fungerar! Använd två på varje hörn för maximalt skydd vid fall och stöt mot huvuden.
• Böjda, 2-komponents design. Den hårda inre stommen fäster med SAFE SecureHold™ lim, och håller skydden på plats, medan det mjuka 

stötdämpande yttre lagret garanterar utmärkt skydd mot stöt.
• Ofarligt att bita på och kvävningssäkert, gjort av giftfritt, livsmedelsklassat material.
• Använder SAFE SecureHold™ lim för att skapa en stark och tålig bindning som fäster på de flesta ytor i ditt hem, och lämnar inga kladdiga 

rester när den tas bort.

Viktigt! Vi vill skydda dig och din familj men vi vill gärna att gör din del. Läs och följ dessa instruktioner noga. Vänligen spara detta instrukti-
onsblad för framtida bruk, efter installationen av din produkt.

Säkerhetsvarningar
• VARNING! Ska monteras av en vuxen..
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med det.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att ta bort produkten, ska du sluta använda den omedelbart.
• Inte lämplig för hörn på apparater som generera hög värme (t.ex. ugnar, mikrovågsugn).

Annan viktiga information
• Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Försiktighet! SAFE SecureHold™ lim kan orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som 

uppkommer vid användning av limmet på möbler eller ytor.
• Någon gång kan du behöva använda en 50: 50-blandning av vatten och, antingen vinäger eller kirurgisk sprit, för att ta bort limrester. 

Denna blandning kan skada vissa ytor, så testa gärna dess användning på ett diskret område först. Vi accepterar inte något ansvar för 
eventuella uppkomna skador.

• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 
ursprungliga inköpsbevis.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Detta hörnskydd är tillverkat från PS 
och TPE av högsta kvalitet.

Vad ingår:

Rekommenderad användning
Använd på plana ytor. Om bordet är mer än 16 mm tjock, rekommenderar vi att montera hornskyddet på både den övre och den nedre kanten 
av möblerna, för att minimera skaderisken.

Hörnskydd
Art. No. SC 809

(A) 4 x hörnskydd
(B) 4 x limplatta
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SAFE SecureHold™ lim härdar 
direkt. Det kan inte flyttas om, 
om det placeras felaktigt, så 
testa varje steg först, innan du 
exponerar limmet.
Rengör och torka av ytan med 
en 50: 50-lösning bestående av 
vatten och vit vinäger, eller med 
kirurgisk sprit.

Steg för steg installationsguide

Dra av det skyddande lagret på 
ena sidan av den vidhäftande 
plattan (B) för att exponera 
limmet.

Placera limplattan på undersidan 
av hörnskyddet (A) och tryck ner 
för att fästa den på plats.

Dra tillbaka det återstående 
skyddande lagret på den 
limplattan.

Montera hörnskyddet på bordets 
hörn.

30s

Håll den på plats i 30 sekunder.

24h

Upprepa steg 2-6 på undersidan. 
Lämna i 24 timmar för att säker-
ställa maximal vidhäftning.

Permanent borttagning

Använda en slö kniv för att 
försiktigt bända bort hörnskyd-
det från möbeln, och ta bort 
eventuella kvarvarande lim med 
fingrarna.
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• Säkra ditt skåp, och hålla barnen säkra med detta lättmonterade skåplås.
• Frigörs med en hand, barnsäkert.
• Unika SAFE limPinch-free design.
• Detta lås passar de flesta skåp med dubbla dörrar (dörrar som är 6-21 mm tjocka). Skåpet öppnas snabbt med en-hands Squeeze-n-Lift™ 

fri-släpp, och det finns även en EZ-Dock™ för låset när det inte används.
• Låset är designat för att hålla dörrarna helt stängda, för att eliminera finger-fällor orsakade av delvis öppna dörrar.
• Intuitiv design - när du kan se fliken red-alert, är skåpet inte säkert.
• Uses SAFE SecureHold™ and ExtremeHold™ adhesives to create a powerful and durable bond that attaches to most surfaces on your home, 

leaving no sticky residue when removed.
• Använder SAFE SecureHold™ and ExtremeHold™ lim för att skapa en stark och tålig bindning som fäster på de flesta ytor i ditt hem, och 

lämnar inga kladdiga rester när den tas bort.
VARNING! Vi vill skydda dig och din familj men vi vill gärna att gör din del. Läs och följ dessa instruktioner noga. Vänligen spara detta instruk-
tionsblad för framtida bruk, efter installationen av din produkt.

Säkerhetsvarningar:
• VARNING! Ska monteras av en vuxen.
• OBSERVERA! Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är 

inte en leksak, låt inte barn leka med det.
• Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att det är säkert att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller 

skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
• Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
• Om barnet har lärt sig att ta bort produkten, ska du sluta använda den omedelbart.
• Inte lämplig för användning på apparater som genererar hög värme (t.ex. ugnar, mikrovågsugn).

Annan viktiga information
• Skötselinstruktioner: Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.
• Försiktighet! SAFE-lim kan orsaka skada på vissa ytor. Vi accepterar varken skyldighet eller ansvar för skada eller brister som uppkommer 

vid användning av limmet på möbler eller ytor. Denna produkt är mest lämpliga för skåp gjorda av fast material, som t ex trä. Om skåpets yta 
är laminerad, är limmet som binder laminatet till det inre materialet (vanligtvis mdf eller spånskiva) eventuellt inte tillräckligt stark för att 
stå emot ett barns starka ryck på låset. Om så är fallet, kommer du att behöva använda skruvar för att installera denna produkt.

• Någon gång kan du behöva använda en 50: 50-blandning av vatten och, antingen vinäger eller kirurgisk sprit, för att ta bort limrester. 
Denna blandning kan skada vissa ytor, så testa gärna dess användning på ett diskret område först. Vi accepterar inte något ansvar för 
eventuella uppkomna skador.

• Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare. Du ska kunna uppvisa ditt 
ursprungliga inköpsbevis.

Kompromisslös säkerhet, endast högpresterande material används vid tillverkning av SAFE produktserie. Detta dörrlås är tillverkat från ABS 
och POM av högsta kvalitet.

Vad ingår:

Vidhäftande dubbellås till skåpdörr
Art. No. SC 810

Rekommenderad användning
Använd på skåp och vitvaror med 6-21 mm tjocka dörrar. Om skåpet har en vertikala mittpost bakom de 2 dörrarna, bör den vara 15 mm eller 
bredare. Om det inte finns en mittpost, bör undersidan av skåpet vara en plan yta.

SAFE SecureHold™ lim härdar 
direkt. Det kan inte flyttas om, 
om det placeras felaktigt, så 
testa varje steg först, innan du 
exponerar limmet.
Rengör och torka av ytan med 
en 50: 50-lösning bestående av 
vatten och vit vinäger, eller med 
kirurgisk sprit.

Steg för steg installationsguide

Ta bort det skyddande lagret 
för att exponera limmet på 
EZ-Dock™ (H), och sätt den på 
en plats utom barnens räckhåll, 
där du vill förvara nyckeln. Tryck 
ordentligt på plats i 30 sekunder 
och vänta sedan 24 timmar innan 
användning.30s 24h

(A) 1 x lås
(B) 1 x toppfixerings låsningsflik
       Låsningsflikar för mittpost
(C) 1 x smal
(D) 1 x medium
(E) 1 x stor
(F) 1 x extra stor
(G) monteringsplatta
(H) 1 x EZ-Dock™



43

SE - SC 810

Sätt låset (A) på var och en av 
låsningsflikarna (C-F) i tur och 
ordning, och välj den monterings-
kombination som sitter stramast 
runt tjockleken på dörren. 
Låsningsflikarna glider in på 
baksidan av låset och sätts fast/
lossas genom att trycka ihop de 
två knapparna på låset.

Håll den monterade enheten runt 
tjockleken på en dörr, med låset 
vänd mot dig. Kontrollera att 
dörren fortfarande kan stänga 
ordentligt i detta läge.

30s

24h

Ta bort det skyddande lagret 
för att exponera limmet på 
låsningsfliken, och stäng dörren 
ordentligt i 30 sekunder. Ta bort 
låset så att båda dörrarna kan 
stängas, och vänta 24 timmar 
innan första användningen.

För in den önskade låsningsfliken 
i monteringsplattan (G) och sätt 
sedan på låset.

Fäst låset (A) på toppfixerings 
låsningsflik (B). Låsningsfliken 
glider in på baksidan av låset 
och sätts fast/lossas genom att 
trycka ihop de två knapparna 
på låset.

Håll det monterade låset och 
låsfliken runt tjockleken på en 
av dörrarna med låset vänd mot 
dig, och tryckt mot skåpdörrens 
framsidan, och med låsflikens 
vidhäftande yta vänd uppåt.

Ta bort det skyddande lagret för 
att exponera limmet på låsfliken. 
Stänga dörren och dra låset 
uppåt tills låsfliken fäster mot 
toppen av skåpet.

30s

24h

Ta bort låset, öppna dörren och 
tryck låsfliken ordentligt på plats 
i 30 sekunder. Båda dörrarna kan 
då stängas, och låset lämnas i 
24 timmar innan första använd-
ningen.

Permanent borttagning

Använda en slö kniv för att 
försiktigt bända bort fliken från 
ytan, och gnugga bort eventuella 
kvarvarande lim med fingrarna.

Att öppna och stänga

Tryck ihop dem 2 knapparna på 
låset, och dra låset försiktigt mot 
dig. När låset har tagits bort, kan 
dörrarna öppnas och stängas 
som vanligt. Gör i omvänd ord-
ning för att sätta tillbaka låset.

Sätt fast låset på EZ-Dock™ när 
inte i används. Låsfliken förblir 
synlig som en påminnelse om att 
dörrarna inte är låsta.

När skåpet har ett vertikalt stöd bakom dörrarnaAlternativ A:

När skåpet är öppet utan vertikalt stöd bakom dörrarnaAlternativ B:
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SureCatch selvklebende lås for nedre skuffer
Art. No. SC 801

ADVARSEL: Les disse instruksjonene nøye før installering eller bruk av denne enheten. Ellers kan enhetens sikkerhetsfunksjoner bli svek-
ket. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse.

VIKTIG:
• Før installering av denne selvklebende låsen må overflaten rengjøres med en 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann! Sørg for at 

overflaten er tørr før påføring av limet!
• Overflaten hvor låsen skal installeres må være fri for fett og skitt. Etter installering må limet herdes i 24 timer før låsen brukes.
• Ikke bruk låsen når den har skadde, slitte eller ødelagte deler eller andre defekter!
• Låsen er utviklet for å forhindre barn opp til 24 måneder gamle fra å åpne den, men omsorg og tilsyn fra voksne er fremdeles nødvendig!
• Ikke undervurder ditt barns evner og hvor raskt de utvikler seg. Når barnet ditt er i stand til å åpne denne låsen må du slutte å bruke den!
• Hvorvidt enheten kan fjernes uten å etterlate rester avhenger av festeoverflatens interne fasthet. Hvis det ikke er mulig, eller om du 

foretrekker det, kan beskyttelsen installeres med de medfølgende skruene.
• Oppbevar kjøpsdokumentet, bruksanvisningen og artikkelnummeret på et trygt sted. Garantikrav eller andre krav skal kun arrangeres gjen-

nom forhandleren.

Hva er inkludert:

Alternativer for montering:

Feste:

Rengjørings-
middel

Rengjørings-
middel

klikk
trykk

ELLER

60
sek

60
sek

NO - SC 801
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Obs:

skapdør skuff

trykk

klik
ikke bruk

60
sek

24t

For å åpne:

Fjerning av produktet:
Bruk en avrundet kniv som vist under. Fjern limrester ved å gni med fingrene.

NO - SC 801
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SureCatch selvklebende lås for toppskuffer
Art. No. SC 802

• Hold små hender trygge og farer utenfor rekkevidde.
• SAFE EZ-Tool™ sikrer en perfekt passform i løpet av sekunder.
• Sikrere av design
• SAFE SureCatch™ automatisk .
• Verktøy er ikke nødvendig.
• SAFE SecureHold™ lim.
• 6-24 måneder.
• Skjult og ideell for de fleste skuffer og skap, selv de med en overhengende benkeplate (maks. overheng 20 mm).
• Den automatiske SureCatch™ forhindrer barn i å åpne skuffen nok til å gi tilgang. Et barn som prøver å lukke skuffen, finner at den forblir 

litt åpen for å stoppe fingrene fra å bli fanget.
• En lek å montere - det er ikke nødvendig å bruke tid på å justere låsen, vårt EZ-Tool™ gjør de vanskelige bitene for deg..
• SAFE SecureHold™ lim gir et kraftig og slitesterkt bindemiddel som festes til de fleste flatene i hjemmet ditt, og gir ingen klissete rester 

når de fjernes.
Viktig! Vi ønsker å holde deg og din familie trygg, men vi trenger deg til å gjøre litt, les og følg disse instruksjonene nøye. Når produktet ditt er 
installert, behold disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler:
• ADVARSEL! Montering av en voksen kreves.
• OBS! Dette produktet er tenkt å fungere avskrekkende, men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er 

ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det øyeblikkelig 

og skift ut etter behov.
• Dette produktet er designet for å gi beskyttelse for barn opp til en alder på rundt 24 måneder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet, må du umiddelbart slutte å bruke det.
• Ikke egnet for skuffer eller skap ved siden av, over eller under varmegenererende apparater (f.eks. kokeplater).

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk dette produktet ned i vann.
• Forsiktig! SAFE SecureHold™ limet kan skade noen overflater. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk 

av limet på noen møbler eller overflater.
• Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann pluss enten eddik eller kirurgisk sprit for å fjerne limrester. Denne blandingen kan føre til 

skade på noen overflater, så vær så snill å teste bruken på et diskret område først. Vi godtar ikke noe ansvar for skader som er forårsaket.
• Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.

Kompromissløs på sikkerhetsområdet, kun materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien. Denne topp-skuffelåsen er kon-
struert fra topp kvalitet POM.

Hva er inkludert:

Anbefalt bruk
Bruk på skuffer eller skap hvor innsiden av skapet over skuffen er flatt. Bordplater kan henge over skuffenheten med inntil 20 mm. Hvis du 
bruker en skuffeinnsats til å holde bestikk ryddig etc., trenger du minst 40 mm mellom toppen av innsatsen og toppen av skuffen.

stoppetapp

fjernetapp
bakplate

 (A) 1 x SAFE EX-Tool™
  (B) 1 x Lås
  (C) 1 x Arm

NO - SC 802
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Trinnvis installasjonsveiledning

Skyv EZ-Tool™ (A) på låsen (B). 
Den brede platen på enden av 
EZ-Tool™ passer inn i utsparin-
gen på klebeside av låsen.

SAFE SecureHold™ lim er umid-
delbart sterk. Den kan ikke flyt-
tes om den plasseres feil, så test 
hvert trinn først, uten å ekspone-
re limet.
Før installasjon, rengjør og tørk 
overflaten med en 50:50 vann-
løsning pluss hvit eddik eller ki-
rurgisk sprit.

Plasser EZ-Tool™ og låsen på 
armen (C) slik at styrepinnen 
passer inn i hullet på oversiden 
av armen.

Fjern beskyttelsesfilmen for å 
eksponere limstrimlen på låsen.

Åpne skuffen og hold stopptap-
pen til EZ-Tool™ diagonalt mot 
overhenget av benkeplaten.

stopptappen

Hold alle tre delene sammen, 
sving EZ-Tool™/korken litt 
til bakplaten er parallell med 
skuffen / døren når de kommer i 
kontakt. Fjern beskyttelsesfilmen 
for å eksponere limstrimlen på 
bakplaten.

30s

Lukk skuffen forsiktig til den 
kommer i kontakt med bakplaten, 
og bruk fingrene til å trykke den 
ordentlig inn i 30 sekunder for å 
plassere den.

Med fingrene som fortsatt holder 
bakplaten, bruker du den andre 
hånden til å skyve armen ned.

24h

Åpne skuffen og løft av EZ-To-
ol™. La den stå i 24 timer før 
første bruk.

For å åpne og lukke

Åpne skuffen til den stopper, 
bruk fingrene til å skyve ned på 
armen for å løse ut skuffen. Når 
du lukker langsomt, vil låsen 
automatisk låses igjen når du 
lukker skuffen. Den lukkes ikke 
helt før du trykker armen ned 
igjen.

For å fjerne permanent

Bruk en sløv kniv for å forsiktig 
presse låsen og bakplaten fra 
overflaten og gni vekk resteren-
de lim med fingrene.

For å fjerne midlertidig

Trekk fjerningstappen opp sam-
tidig, og skyv kroken horisontalt 
ut av bakplaten. For å sette 
sammen, skyv kroken tilbake til 
den klikker på plass.

fjernetapp

Rull hele innretningen opp til 
låsen fester seg i skapet, og 
holder stopptappen i kontakt 
med benkeplaten. Skyv låsen 
fast på skapet og hold den i 30 
sekunder.

30s
bakplate

NO - SC 802
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Selvklebende flerstrimmellås
Art. No. SC 803

• Hold barn trygge med denne problemfri blokken for skap, skuffer og husholdningsapparaterOne hand Squeeze-n-Lift™ Lock.
• Klemmefri åpning/lukkingSAFE SecureHold™ adhesive.
• 6-24 måneder.
• Disse svært allsidige låsene passer til siden av skap, skuffer og husholdningsapparater.
• Den tredobbelte handlingen av Squeeze-n-Lift™-mekanismen er lett for voksne hender, designet for å holde skapet helt lukket og ingen 

risiko for fingerfeller.
• Bite og kvelningssikert, laget med giftfri næringsmiddelgodkjent materiale.
• Bruker SAFE SecureHold™ lim for å skape et kraftig og slitesterkt bindemiddel som festes til de fleste flatene i hjemmet ditt, og gir ingen 

klissete rester når de fjernes.

ADVARSEL! Vi ønsker å holde deg og din familie trygg, men vi trenger deg til å gjøre litt, les og følg disse instruksjonene nøye. Når pro-
duktet ditt er installert, behold disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler
• ADVARSEL! Montering av en voksen kreves.
• OBS! Dette produktet er tenkt å fungere avskrekkende, men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er 

ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det øyeblikkelig 

og skift ut etter behov.
• Dette produktet er designet for å gi beskyttelse for barn opp til en alder på rundt 24 måneder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet, må du umiddelbart slutte å bruke det.
• Ikke egnet for bruk på høye varmegenererende enheter (f.eks. ovner, mikrobølger).

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner:  Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk dette produktet ned i vann.
• Forsiktig! SAFE SecureHold™ limet kan skade noen overflater. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk 

av limet på noen møbler eller overflater.
• Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann pluss enten eddik eller kirurgisk sprit for å fjerne limrester. Denne blandingen kan føre til 

skade på noen overflater, så vær så snill å teste bruken på et diskret område først. Vi godtar ikke noe ansvar for skader som er forårsaket.
Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.

Kompromissløs på sikkerhetsområdet, kun materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien. Denne Multi-Triple-Lock er kon-
struert av ABS, TPE og POM i topp kvalitet.

Hva er inkludert:

Anbefalt bruk
Multi-Triple-Lock er designet for å være svært tilpasningsbar og passe rundt hjørnet av skap, skuffer eller apparater (inkludert kjøleskap, 
frysere og mikrobølger, men unntatt overflater som kan komme opp i temperaturer på over 60 °C, f.eks. ovner).

(A) 1 x Lås
(B) 1 x Hake

Skap / Skuffhjørne Hjørne av apparatet Foran skap / skuff

NO - SC 803
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Trinnvis installasjonsveiledning

SAFE SecureHold™ lim er umid-
delbart sterk. Den kan ikke flyt-
tes om den plasseres feil, så test 
hvert trinn først, uten å ekspone-
re limet.
Før installasjon, rengjør og tørk 
overflaten med en 50:50 vann-
løsning pluss hvit eddik eller ki-
rurgisk sprit.

Når låsen er fullstendig montert 
(som levert), dra av beskyttelses-
filmen for å eksponere limet på 
låsen (A).

Sett midtpunktet på stroppen 
mot hjørnet av skapet, og trekk 
stroppene rundt skapet, og hold 
dem horisontale. Trykk låsen 
godt på plass i 30 sekunder. Når 
det er mulig, bør låsen plasseres 
mer enn 70 cm over bakken.

30s

Fjern beskyttelsesfilmen for 
å eksponere limstrimlen på 
haken (B).

Trekk i låsen slik at stroppene 
er stramme og horisontale over 
kabinettets forside. Trykk haken 
fast på plass i 30 sekunder for å 
feste den på plass.

30s

La den stå i 24 timer for å sikre 
maksimal vedheft.

24h

For å åpne og lukke

For å løsne, klem de to knappene 
på hver side av kroken sammen, 
og rull den samtidig diagonalt 
tilbake mot hjørnet av skapet.

Den omvendte handlingen vil 
aktivere låsen igjen.

Bruk en sløv kniv for å forsiktig 
presse låsen og haken fra overf-
laten og gni vekk resterende lim 
med fingrene.

For å fjerne permanent

NO - SC 803
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Sokkeldeksel EU
Art. No. SC 804

NO - SC 804

ADVARSEL: Les denne instruksjonen nøye før montering og bruk av innretningen. Produktets barnesikringsfunksjon kan bli påvirket hvis 
du ikke følger instruksjonene. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse..

SIKKERHETSADVARSLER
• Dette må monteres av en voksen.
• OBS! Dette produktet fungerer som en avskrekking men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke et 

leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet jevnlig for å passe på at det er sikkert å bruke og at det fungerer som det skal. Hvis det er slitt eller skadet må det 

umiddelbart fjernes og erstattes ved behov.
• Dette produktet er utformet for å tilby beskyttelse for barn opp til omtrent 24 måneders alder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet må bruken umiddelbart avsluttes.
• Etterlat aldri elektriske produkter innenfor ditt barns rekkevidde.
• Kontakten bør slås av når den ikke er i bruk.

Annen viktig informasjon:
• Glatt overflatedesign forhindrer små barn i å leke med produktet.
• Tostegs barnesikker fjerning, løft og trekk. Løft armen med neglen din eller plasser en mynt i sporet for å løse ut kontakten
• Armen låses med et “klikk” så du vet når den er sikkert på plass, deretter må det et hardt rykk til for å trekke den ut.
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
• Krav i henhold til garantier må fremmes gjennom din forhandler. Kjøpsbevis kreves.
• Omhyggelig designede høykvalitetsprodukter for beskyttelse mot fall, fingerfeller, elektriske støt, brannskader og tilgang til farlige objek-

ter er det SAFE handler om.

Hva er inkludert:

Trinnvis installasjonsveiledning
Før montering av kontaktsikringen må kontakten være slått av, støpsel er fjernet og at det ikke er noe som allerede er satt inn i 
kontakten.

For å fjerne

Skyv armen ned til du hører et “klikk”.Innrett kontaktsikringens pinner med 
hullene i den ubrukte stikkontakten.

Press kontaktsikringen helt inn i 
stikkontakten.

Bruk enten din fingernegl til å løfte 
armen,

eller skyv en liten mynt inn i sporet 
over armen til armen løfter seg.

6 x kontaktsikringer

Bruk fingrene og trekk i armen for å fjer-
ne kontaktsikringen. Oppbevar den på et 
sikkert sted, utenfor barns rekkevidde.
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Kvelningstester
Art. No. SC 8081

NO - SC 8081

Sikkerhetsadvarsler
• ADVARSEL! Skal holdes under oppsyn av voksen.
• OBS! Disse verktøyene kan ikke erstatte voksent tilsyn. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke leker, ikke la barn leke med dem.
• Sjekk disse verktøyene regelmessig for å sikre at de er trygge å bruke og fungerer på riktig måte. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det 

øyeblikkelig og skift ut etter behov.
• Disse verktøyene er utformet for å gi beskyttelse for barn opptil en alder på rundt 24 måneder.
• Hvis du er usikker på om noe er sikkert eller ikke, hold barnet ditt unna og rådfør deg med en fagmann.

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Dypp ikke i vann.
• Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.
• Se om noe er for lite ved hjelp av kvelningstesteren - hvis den passer inni, er det usikkert for barn under 2 år.
• Disse er ikke leker, men er laget av bitesikre næringsmiddelgodkjente materialer for ekstra sikkerhet.

Hva er inkludert:

Under 2 år undersøker barna verden ved å putte alt innenfor rekkevidde i munnen. Det er derfor viktig å beholde små gjenstander som de kan sette fast i 
halsen utenfor rekkevidde.
Men hvor lite er ”lite”?

Hvordan teste:
Plasser bare en liten gjenstand i kvelningstesteren. Hvis objektet passer helt inn i kvelningstesteren, uten noe som stikker forbi den øverste diagonale 
kanten, er den for liten og bør holdes utenfor rekkevidden til barn under 2 år.

   Ikke trygt    Safe

Ekstra sjekker:
• Har et større objekt små deler som lett kan fjernes og passe inn i kvelningstesteren? I så fall bør dette også holdes utenfor rekkevidden 

til barn under 2 år.
• Er objektet mykt og bøyelig slik at det kan klemmes sammen til å passe inn i kvelningstesteren? Igjen, hvis dette er tilfelle, hold det utenfor 

rekkevidden til barn under 2 år.

1 x Kvelningstester
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Dørstopper med ’’parkeringsplass’’
Art. No. SC 806

NO - SC 806

• Barnesikre dine innerdører og beskytt små fingre
• Designet for å være sikrere
• Fast grep på døren - faller ikke av
• Tøff og bitesikker
• Inkluderer SAFE EZ-Dock™
• 6-24 måneder .
• Bite- og kvelningssikker laget av ikke-giftig materiale av næringskvalitet.
• Beskytter små fingre mot å bli klemt i dører og beskytter barn mot å bli stengt inne i et rom. Brukes på toppen eller siden av en dør (30-45 

mm tykk).
• Tøff og holdbar, vil holde seg på plass - likevel så enkel i bruk! Ikke behov for verktøy.
• Inkluderer den unike SAFE EZ-Dock™ med SAFE SecureHold™ tape, så du aldri er i tvil om hvor du finner dørstopperen.

Viktig! SAFE ønsker å holde deg og din familie trygge, men vi behøver at du gjør ditt, vennligst les og følg disse instruksjonene nøye. Når 
produktet ditt er ferdig montert bør du ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler
• ADVARSEL! Dette må monteres av en voksen.
• OBS! Dette produktet fungerer som en avskrekking men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke et 

leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet jevnlig for å passe på at det er sikkert å bruke og at det fungerer som det skal. Hvis det er slitt eller skadet må det 

umiddelbart fjernes og erstattes ved behov.
• Dette produktet er utformet for å tilby beskyttelse for barn opp til omtrent 24 måneders alder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet må bruken umiddelbart avsluttes.
• Forsiktig! Må ikke brukes om natten. Brannvesenet anbefaler at alle dører holdes lukket om natten.
• Bruk aldri dørstopper på branndører.

Kompromissløse på sikkerhet, kun kvalitetsmaterialer brukes i produksjonen av SAFE-serien. Dørstopperen er produsert av førsteklasses SEBS 
og ABS.

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk produktet i vann.
• Forsiktig! SAFE SecureHold™ tape kan føre til skade på noen overflater. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader eller defekter som oppstår 

ved bruk av tapen på møbler eller overflater.
• En gang i blant må du bruke en 50:50 blanding av vann og enten eddik eller sykehussprit for å fjerne taperester. Denne blandingen kan 

skade enkelte overflater, så test på lite synlig sted først. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skade forårsaket av dette.
• Krav i henhold til garantier må fremmes gjennom din forhandler. Original kvittering kreves.

Hva er inkludert:

Trinnvis installasjonsveiledning
Vi anbefaler at dørstopperen monteres på toppen av døren. Hvis den monteres på siden av døren må du passe på at du monterer den så høyt 
at den er utenfor rekkevidde for barn.

Anbefalt bruk

(A) 1 x dørstopper
(B) 1 x SAFE EZ-Dock™

VIKTIG: Med dørstopperen på plass vil faren for å få fingrene i klem 
på hengselsiden være redusert, men ikke eliminert. Pass på at barn 
ikke stikker fingrene inn i hengselsiden på dører.

Dørstopperen 
(A) er beregnet 
for å passe in-
nerdører med 
en tykkelse på 
30-45 mm.

30-45 mm
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Bruk på toppen av døren

Klem dørstopperen fast på 
toppen av døren, minst 35 
cm fra hengselsiden. Dette er 
den foretrukne plasseringen 
ettersom døren forblir mer åpen 
og reduserer faren for å få fingre 
i klem.

Dørstopperen kan også mon-
teres på dørens åpningsside. I 
denne stillingen vil ikke døren 
bli holdt like åpen så det er økt 
fare for å få fingrene i klem ved 
hengselen. Når dørstopperen 
monteres på siden av døren må 
den monteres så høyt at den er 
utenfor barns rekkevidde.

Bruk på siden av døren

Viktig: Dør/hengsel kan skades 
hvis dørstopperen monteres 
nærmere hengselsiden enn 
35 cm.

Min. 35 cm

Fjern det beskyttende laget på 
lagringsenheten.

30s

24h

Press limsiden på plass i 30 se-
kunder. La den herde i 24 timer 
før den tas i bruk.

Trekk bare dørstopperen av 
døren og oppbevar den på 
lagringsenheten når den ikke 
er i bruk.

Brannvesenet anbefaler at alle 
dører holdes lukket om natten, 
som en forholdsregel. Oppbevar 
dørstopperen på EZ-Dock™ når 
døren er lukket så vet du alltid 
hvor den er.

Bruk en butt kniv til å forsiktig 
bryte EZ-Dock™ løs fra veggen 
når du ikke lenger har bruk for 
den og gnu bort eventuelle 
rester av tape.

Permanent fjerning

Lagring

SAFE SecureHold™ tape limer 
umiddelbart. Den kan ikke flyttes 
hvis den plasseres feil så test 
hvert steg først, uten å ekspo-
nere limet.
Før montering må overflaten 
rengjøres med en 50:50 oppløs-
ning av vann og hvit eddik eller 
sykehussprit.
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• Beskytt barn fra skarpe hjørner med støtabsorberende hjørner.
• Sikrere av design
• Dobbelt hjørnebeskyttelse
• Bitesikker og kvelningssikker
• SAFE SecureHold™ lim
• 6-24 måneder
• Selvklebende hjørnebeskytter
• Revolusjonerende design som fungerer! Bruk to på hvert hjørne for maksimal beskyttelse mot fall og støtende hoder.
• Bøyd, 2-komponent design. Det harde indre skallet binder seg med SAFE SecureHold™ limet og holder beskyttelsen godt på plass, mens det 

mykere støtabsorberende ytre laget sikrer utmerket støtbeskyttelse.
• Bite- og kvelningssikkert - laget med giftfri næringsmiddelgodkjent materiale.
• Bruker SAFE SecureHold™ lim for å skape et kraftig og slitesterkt bindemiddel som festes til de fleste flatene i hjemmet ditt, og gir ingen 

klissete rester når de fjernes.

Viktig! Vi ønsker å holde deg og din familie trygg, men vi trenger deg til å gjøre litt, les og følg disse instruksjonene nøye. Når produktet ditt er 
installert, behold disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler:
• ADVARSEL! Montering av en voksen kreves.
• OBS! Dette produktet er tenkt å fungere avskrekkende, men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er 

ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det øyeblikkelig 

og skift ut etter behov.
• Dette produktet er designet for å gi beskyttelse for barn opp til en alder på rundt 24 måneder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet, må du umiddelbart slutte å bruke det.
• Ikke egnet for bruk på hjørnet til varmegenererende enheter (f.eks. ovner, mikrobølger).

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk dette produktet ned i vann..
• Forsiktig! SAFE SecureHold™ limet kan skade noen overflater. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk 

av limet på noen møbler eller overflater.
• Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann pluss enten eddik eller kirurgisk sprit for å fjerne limrester. Denne blandingen kan føre til 

skade på noen overflater, så vær så snill å teste bruken på et diskret område først. Vi godtar ikke noe ansvar for skader som er forårsaket.
• Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.

Kompromissløs på sikkerhetsområdet, kun materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien. Denne hjørnebeskytteren er laget 
av PS og TPE i topp kvalitet.

Hva er inkludert:

Anbefalt bruk
Bruk på flate flater, og hvor bordet er mer enn 16 mm tykt, anbefaler vi å feste hjørnesikringen til både øvre og nedre kant av møbler for å 
minimere faren for skade.

Hjørnesikring
Art. No. SC 809

(A) 4 x hjørnebeskytter
(B) 4 x klebepute
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SAFE SecureHold™ lim er 
umiddelbart sterk. Den kan ikke 
flyttes om den plasseres feil, 
så test hvert trinn først, uten å 
eksponere limet.
Før installasjon, rengjør og 
tørk overflaten med en 50:50 
vannløsning pluss hvit eddik eller 
kirurgisk sprit.

Trinnvis installasjonsveiledning

Riv av beskyttelsesfilmen på den 
ene siden av limputen (B) for å 
eksponere limet.

Plasser limen på undersiden av 
hjørnebeskytteren (A) og trykk 
ned for å holde på plass.

Riv av den gjenværende beskyt-
telsesfilmen på limen.

Fest beskyttelsen til hjørnet av 
bordet ditt.

30s

Hold den på plass i 30 sekunder.

24h

Gjenta trinn 2-6 for undersiden. 
La den stå i 24 timer for å sikre 
maksimal vedheft.

For å fjerne permanent

Bruk en sløv kniv for å forsiktig 
presse hjørnebeskyttelsen av fra 
møblene og gni vekk resterende 
lim med fingrene.
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• Sikre skapene dine og hold barna trygg med lettmonterte skaplåser
• Enhånds barnesikker utløsing
• Unik SAFE-lim
• Klemfri design
• Denne låsen passer til de fleste doble skap (dører som er 6-21 mm tykk). Med en enhånds Squeeze-n-Lift™-frigivelse åpnes skapet raskt, 

og det er til og med en EZ-Dock™ for låsen når den ikke er i bruk.
• Låsen er utformet for å holde dørene helt lukkede, og eliminerer fingerfeller forårsaket av delvis åpning.
• Intuitiv design - når du kan se den røde varselfanen, er skapet ikke sikkert.
• Bruker SAFE SecureHold™ og ExtremeHold™ lim for å skape et kraftig og slitesterkt bindemiddel som festes til de fleste flatene i hjemmet 

ditt, og gir ingen klissete rester når de fjernes.

ADVARSEL! Vi ønsker å holde deg og din familie trygg, men vi trenger deg til å gjøre litt, les og følg disse instruksjonene nøye. Når produktet 
ditt er installert, behold disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetsadvarsler
• ADVARSEL! Montering av en voksen kreves.
• OBS! Dette produktet er tenkt å fungere avskrekkende, men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er 

ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
• Kontroller produktet regelmessig for å sikre at det er trygt å bruke og fungerer riktig. Hvis det er slitt eller skadet, fjern det øyeblikkelig 

og skift ut etter behov.
• Dette produktet er designet for å gi beskyttelse for barn opp til en alder på rundt 24 måneder.
• Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet, må du umiddelbart slutte å bruke det.
• Ikke egnet for bruk på høye varmegenererende enheter (f.eks. ovner, mikrobølger).

Annen viktig informasjon
• Vedlikeholdsinstruksjoner: Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk dette produktet ned i vann.
• Forsiktig! SAFE-lim kan føre til skade på noen overflater. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skader eller mangler som oppstår ved bruk av 

limet på noen møbler eller overflater. Dette produktet er mest egnet for skap laget av massivt materiale, for eksempel tre. Hvis overflaten 
av skapet er laminert, kan limet som fester laminatet til det indre materialet (vanligvis mdf eller sponplater) ikke være sterkt nok til å motstå 
et kraftig trekk på låsen av et barn. Hvis dette er tilfelle, må du bruke skruer for å montere dette produktet.

• Av og til må du bruke en 50:50 blanding av vann pluss enten eddik eller kirurgisk sprit for å fjerne limrester. Denne blandingen kan føre til 
skade på noen overflater, så vær så snill å teste bruken på et diskret område først. Vi godtar ikke noe ansvar for skader som er forårsaket.

• Krav mot garantier må ordnes gjennom selgeren eller forhandleren. Originalt kjøpskjøp er påkrevd.

Kompromissløs på sikkerhetsområdet, kun materialer med høy ytelse brukes i produksjonen av SAFE-serien. Denne dørlåsen er konstruert av 
ABS og POM i topp kvalitet.

Hva er inkludert:

Selvklebende lås for skap med doble dører
Art. No. SC 810

Anbefalt bruk
Bruk på skap og apparater med dører som er 6-21 mm tykk. Hvis kabinettet har en sentral vertikal støtte bak de 2 dørene, bør denne være 
15 mm eller større. Hvis det ikke er noen vertikal støtte, må undersiden av skapet være flatt.

SAFE adhesives are instantly 
strong. They cannot be reposi-
tioned when placed incorrectly 
so test each step first, without 
exposing the adhesive.
Before installation, clean and dry 
the surface with a 50:50 solution 
of water plus white vinegar or 
surgical spirit.

Trinnvis installasjonsveiledning

Fjern beskyttelsesfilmen for å 
eksponere limstrimlen på EZ-
Dock™ og hold det ut av barnets 
rekkevidde, der du ønsker å 
oppbevare låsen. Press godt på 
plass i 30 sekunder, og la den stå 
i 24 timer før bruk.

30s 24h

(A) 1 x Lås
(B) 1 x Topplås-tapp
       Midtstøtte-låsetapper
(C) 1 x Liten
(D) 1 x Medium
(E) 1 x Stor
(F) 1 x Ekstra stor
(G) Festeplate
(H) EZ-Dock™
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Fest låsen (A) til hver av låsekab-
lene (CF) i etter tur, og velg den 
passende kombinasjonen som 
passer tettest rundt tykkelsen 
på døren. Låsetappene glir inn 
på baksiden av låsen og festes 
/ løsnes ved å klemme de to 
knappene på Låsen sammen.

Hold den sammensatte enheten 
rundt tykkelsen på en dør, med 
låsen vendt mot deg. Kontroller 
at døren i denne posisjonen 
fortsatt kan lukkes ordentlig.

30s

24h

Fjern beskyttelsesfilmen for å 
eksponere limet på låsefliken, og 
lukk døren godt i 30 sekunder. 
Fjern låsen slik at begge dørene 
kan lukkes og la den stå i 24 
timer før første bruk.

Skyv den foretrukne låsetappen 
inn i monteringsplaten (G) og 
fest deretter låsen.

Fest låsen (A) til topplåsfliken 
(B). Låsetappen glir inn på baksi-
den av låsen og festes / løsnes 
ved å klemme de to knappene på 
Låsen sammen.

Hold den sammensatte lås- og 
låsetappen rundt tykkelsen på 
en av dørene, med låset vendt 
mot deg, presset mot forsiden av 
skapdøren, og limet i låseknap-
pen vendt oppover.

Fjern beskyttelsesfilmen for 
å eksponere limstrimlen på 
låsetappen. Lukk døren og skyv 
låsen opp til låseknappen festes 
til toppen av skapet.

30s

24h

Fjern låsen, åpne døren, og press 
låsetappen godt på plass i 30 
sekunder. Begge dørene kan da 
lukkes, og låsen må stå i 24 timer 
før første bruk.

For å fjerne permanent

Bruk en sløv kniv for å forsiktig 
presse tappen fra overflaten 
og gni vekk resterende lim med 
fingrene.

For å åpne og lukke

Klem de to knappene på låsen 
sammen, og trekk låsen forsiktig 
mot deg. Når låsen er fjernet, 
kan dørene åpnes og lukkes som 
vanlig. For å feste igjen låsen, 
reverser disse handlingene.

Lås låsen på EZ-Dock™ når den 
ikke er i bruk. Låsetappen forblir 
synlig som en påminnelse om at 
dørene er låst opp.

Der skapet har en vertikal støtte bak døreneAlternativ A:

Hvor skapet er åpent uten støtte bak døreneAlternativ B:
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Блокировка для нижних ящиков на клейкой основе SureCatch
Art. No. SC 801

ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочитайте данные инструкции перед установкой или применением этого приспособления. В противном случае функции безопасности данного изделия 
могут быть нарушены. Храните данные инструкции в надежном месте для обращения в будущем.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Перед установкой данного замка на клейкой основе поверхность должна быть очищена смесью изопропилового спирта и воды в равных пропорциях! Перед 

нанесением клея убедитесь в том, что поверхность сухая!
• Поверхность для установки замка не должна быть загрязнена или иметь следы смазки. Перед использованием замка клей должен отвердеть в течение 24 часов после 

установки замка.
• Не используйте замок в случае обнаружения повреждений, следов износа, вышедших из строя деталей или других дефектов!
• Замок спроектирован так, что дети в возрасте до 2 лет не могут открыть защелку. Однако это не означает, что взрослые могут оставлять детей без присмотра!
• Не нужно недооценивать способности вашего ребенка, а также то, как быстро он развивается. Как только ребенок будет в состоянии открыть замок, использовать 

замок нельзя!
• Возможность полного снятия изделия зависит от внутренней прочности клейкой поверхности. Если это невозможно, или если вы предпочитаете другой вариант, 

замок может быть установлен с использованием входящих в комплект винтов.
• Храните документ о покупке, инструкции по использованию и номер изделия в надежном месте. Претензии по гарантии или другие гарантийные рекламации должны 

оформляться исключительно у розничного продавца.

Комплект:

Варианты установки:

Крепление:

Очищающий 
раствор

Очищающий 
раствор

защелкнитенажмите

или

60 с

60 с

RUS - SC 801
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Внимание:

дверца шкафа выдвижной ящик

нажмите

защелкнитене используйте

24
часа

60 с

Для открытия:

Снятие изделия:
Используйте закругленный нож, как показано ниже. Удалите остатки клея, стерев их пальцами.

RUS - SC 801
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Блокировка для верхних ящиков на клейкой основе SureCatch
Art. No. SC 802

• Пусть детские ручки будут в безопасности.
• The SAFE EZ-Tool™ обеспечивает идеальную установку за секунды
• Безопасный дизайн
• Автоматическая блокировка SAFE SureCatch™
• Никаких инструментов не требуется
• Клейкая поверхность SAFE SecureHold™
• ВОЗРАСТ: 6–24 месяца
• Изделие скрытой установки идеально подходит для большинства верхних ящиков и шкафов, даже для тех, что имеют нависающую 

столешницу (максимальное нависание 20 мм).
• Автоматический механизм SureCatch™ не даст ребенку открыть верхний ящик достаточно широко, чтобы получить туда доступ. Ребенок, 

пытающийся закрыть ящик, не сможет его плотно задвинуть и тем самым прищемить пальцы.
• Легко устанавливать – не требуется тратить время на выравнивание фиксирующего устройства, наш EZ-Tool™ сделает всю трудную работу 

за вас.
• Клейкая поверхность SAFE SecureHold™ создает сильную и продолжительную фиксацию на поверхностях у вас дома, не оставляет липкого 

следа после удаления.

Это важно! Мы хотим обеспечить вашу безопасность и безопасность вашей семьи, но нам потребуется и ваша помощь; внимательно 
прочитайте и соблюдайте инструкции. После установки нашего изделия, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется сборка взрослым.
• ВНИМАНИЕ! Данное изделие выполняет предохранительную функцию, но не исключает необходимости контроля со стороны взрослых. 

Никогда не оставляйте детей без присмотра. Это не игрушка, не разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, незамедлительно 

удалите и замените его при наличии такой необходимости.
• Данное изделие разработано для защиты детей в возрасте приблизительно до 2 лет.
• Если ваш ребенок научился снимать изделие, следует немедленно прекратить его использовать.
• Не подходит для выдвижных ящиков и шкафчиков, находящихся рядом, выше или ниже нагревающихся бытовых приборов (например, 

варочных поверхностей).

Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью. Не погружайте изделие в воду.
• Обратите внимание! Клейкая поверхность SAFE SecureHold™ может повреждать некоторые поверхности. Мы не несем никакой 

ответственности за повреждения или дефекты, возникшие в результате использования клейкой поверхности на любой мебели или других 
поверхностях.

• Иногда может потребоваться раствор, состоящий из воды и белого уксуса или хирургического спирта в соотношении 50:50, для удаления 
остатков клея. Эта смесь может повредить некоторые поверхности, поэтому протестируйте поверхность перед использованием. Мы не 
несем ответственность за повреждения, возникшие в этом случае.

• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется 
доказательство оригинальной покупки.

Исключительная безопасность, при производстве ассортимента продукции SAFE используются только высококачественные материалы. Это 
блокировочное устройство Top Drawer разработано из высококачественного материала ПОМ.

Что входит в комплект:

Рекомендованное применение
Используйте на верхних ящиках и шкафах, где внутренняя поверхность над ящиком является плоской. Столешницы могут нависать над 
ящиком на длину до 20 мм. Если вы используете вставку для ящика, например, для размещения столовых приборов, вам потребуется 40 мм 
расстояние между верхней частью вставки и верхней частью ящика.

блокирующая вкладка

вкладка для снятия

задняя пластина

(A) 1 x SAFE EZ-Dock™
(B) 1 x Фиксирующее
       устройство
(C) 1 x Рычаг

RUS - SC 802
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Руководство по поэтапной установке

Вставьте EZ-Tool™ (A) в 
фиксирующее устройство (В). 
Широкая пластина на конце 
EZ-Tool™ входит в углубление 
на клейкой поверхности 
фиксирующего устройства.

Клейкая поверхность SAFE 
SecureHold™ очень крепко 
приклеивается. Ее нельзя 
переместить, если она была 
приклеена неправильно, 
поэтому проверьте каждый этап 
установки без использования 
клейкой поверхности. До 
установки очистите и высушите 
поверхность с помощью 
раствора, состоящего из 
воды и белого уксуса или 
хирургического спирта в 
соотношении 50:50.

Поместите EZ-Tool™ и 
фиксирующее устройство 
на рычаг (С) так, чтобы 
центровочный штифт вошел в 
отверстие на рычаге.

Удалите защитный слой, чтобы 
открыть клейкую полосу на 
фиксирующем устройстве.

Откройте выдвижной ящик 
и держите блокирующую 
вставку EZ-Tool™ диагонально 
по отношению к нависающей 
столешнице.

Удерживая все три части вместе, слегка 
поверните EZ-Tool™/крючок до тех 
пор, пока задняя пластина не будет 
параллельна ящику/дверце, когда они 
соприкоснуться. Удалите защитный 
слой, чтобы открыть клейкую полосу на 
задней пластине.

Аккуратно задвигайте ящик до тех пор, 
пока он не коснется задней пластины, 
затем надавите на него пальцами и 
удерживайте его на месте в течение 
30 секунд.

Все еще придерживая пальцами 
заднюю пластину, другой рукой 
опустите рычаг.

Откройте выдвижной ящик 
и поднимите EZ-Tool™. 
Оставьте на 24 часа до начала 
использования.

Как открывать и закрывать
Приоткройте выдвижной ящик до 
упора, пальцами опустите рычаг 
и откройте ящик. При медленном 
закрывании фиксирующее 
устройство автоматически начнет 
действовать после закрытия 
ящика. Ящик не закроется 
полностью до тех пор, пока вы 
снова не опустите рычаг.

Как убрать устройство насовсем
Используйте тупой нож, чтобы 
аккуратно снять фиксирующее 
устройство и заднюю пластину с 
поверхности, если клей остался на 
поверхности, просто сотрите его 
пальцами.

Как временно извлечь
Потяните за вкладку 
для снятия вверх и 
одновременно выньте 
крючок горизонтально из 
задней пластины. Чтобы 
собрать заново, опустите 
крючок до щелчка в 
нужном положении.

Поднимайте всю сборку вверх до тех 
пор, пока фиксирующее устройство 
не приклеится к шкафчику, держа все 
это время блокирующую вставку в 
контакте со столешницей. Прижмите 
фиксирующее устройство крепко к 
шкафчику и удерживайте его в течение 
30 секунд.

блокирующая вкладка

задняя 
пластина

вкладка для снятия

30сек. 30сек.

24часа

RUS - SC 802
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Блокировка для дверей Multi-triple-lock на клейкой основе
Art. No. SC 803
• Удобство в использовании, защита детских пальчиков с .помощью блокировки дверей ящиков, шкафов и бытовой техники.
• Блокировка одной рукой Squeeze-n-Lift™.
• Не дает прищемить пальцы при открывании/закрывании.
• Клейкая поверхность SAFE SecureHold™.
• ВОЗРАСТ: 6-24 месяца.
• Блокировка универсальна, подходит к дверцам шкафов, ящиков и бытовой техники.
• Механизм тройного действия Squeeze-n-Lift™ удобен для взрослой руки, разработан для того, чтобы держать дверцу шкафа полностью 

закрытой без риска прищемить пальцы.
• Материал не токсичен, разработан для пищевой продукции, безопасен при укусе.
• Используется клейкая поверхность SAFE SecureHold™ для сильной и продолжительной фиксации на поверхностях у вас дома, не оставляет 

липкого следа после удаления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мы хотим обеспечить безопасность вас и вашей семьи, но нам потребуется и ваша помощь, пожалуйста, 
внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции. После установки нашего изделия, пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего 
использования.

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется сборка взрослым.
• ВНИМАНИЕ!  Данное изделие выполняет профилактическую функцию, но не исключает контроль взрослых. Никогда не оставляйте детей 

без присмотра. Это не игрушка, не разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, немедленно удалите 

его и замените, если требуется.
• Данное изделие разработано для защиты детей до возраста приблизительно 2 лет.
• Если ваш ребенок научился снимать изделие, следует немедленно прекратить его использовать.
• Не подходит для использования на приборах, которые подвергаются воздействию высоких температур (например, печи, микроволновые 

печи).

Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью. Не погружайте изделие в воду.
• Обратите внимание! Клейкая поверхность SAFE SecureHold™ может повреждать некоторые поверхности. Мы не несем никакой 

ответственности за повреждение или дефекты, возникшие в результате использования клейкой поверхности на любой мебели или других 
поверхностях.

• Иногда может потребоваться раствор, состоящий из воды и белого уксуса или хирургического спирта в соотношении 50:50, для 
удаления остатков клея. Эта смесь может повредить некоторые поверхности, поэтому, пожалуйста, протестируйте поверхность перед 
использованием. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в этом случае.

• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется 
доказательство оригинальной покупки.

Исключительная безопасность, используются только высококачественные материалы при производстве ассортимента продукции SAFE. 
Данная блокировка Multi-Triple-Lock разработана из высококачественных материалов: АБС-пластика, ТПЭ и ПОМ.

Что входит в комплект:

Рекомендованное применение
Блокировка Multi-Triple-Lock легко адаптируется, чтобы служить накладкой на дверцы шкафов, шкафчиков или бытовых приборов (включая 
холодильники, морозильные камеры и микроволновые печи, за исключением поверхностей, например, в духовой печи, которые могут 
достигать температур выше 60° C).

(A) 1 x Блокировочное устройство
(B) 1 x Фиксирующее устройство

Угол шкафа/шкафчика Угол бытового прибора Передняя поверхность шкафа/шкафчика

RUS - SC 803
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Руководство по поэтапной установке

Клейкая поверхность SAFE 
SecureHold™ очень крепко 
приклеивается. Ее нельзя 
переместить, если она была 
приклеена неправильно, 
поэтому проверьте каждый этап 
установки без использования 
клейкой поверхности. До 
установки очистите и высушите 
поверхность с помощью 
раствора, состоящего из 
воды и белого уксуса или 
хирургического спирта в 
соотношении 50:50.

Когда блокировочное устройство 
полностью собрано (состояние 
при поставке), снимите защитный 
слой и разместите клейкую 
поверхность на устройстве для 
блокировки (А).

Прижмите центральную часть 
резинки к углу шкафа и натяните 
резинки вокруг шкафа, держа 
их горизонтально. Плотно 
прижимайте блокировочное 
устройство в этом положение 
в течение 30 секунд. Там, где 
это возможно, блокировочное 
устройство должно быть 
размещено выше 70 см от пола.

Удалите защитный слой, чтобы 
открыть клейкую поверхность на 
фиксирующем устройстве (В).

Потяните блокирующее 
устройство, чтобы резинки 
были плотно натянуты и 
находились в горизонтальном 
положении. Прижимайте плотно 
фиксирующее устройство в 
нужном положении в течение 
30 секунд.

Не пользуйтесь устройством 
в течение 24 часов, чтобы 
обеспечить максимальную 
фиксацию.

Как открывать и закрывать

Чтобы снять блокировку, 
нажмите две кнопки по обе 
стороны от крючка вместе и 
одновременно потяните их по 
диагонали в направлении угла 
шкафа.

Обратное действие возобновит 
блокировку.

Используйте тупой нож, чтобы 
аккуратно снять блокировочное 
и фиксирующее устройство, если 
клей остался на поверхности, 
просто сотрите его пальцами.

Чтобы убрать устройство

30сек.

30сек. 24часа

RUS - SC 803
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Заглушка для розеток EU
Art. No. SC 804

RUS - SC 804

ВНИМАНИЕ: Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтите инструкцию. Если вы не будете следовать 
инструкции, защита от детей может не сработать. В дальнейшем также используйте инструкцию.

Предупреждения о безопасности:
• Сборка должна осуществляться только взрослыми.
• ВНИМАНИЕ! Данный продукт действует в качестве сдерживающего фактора, но не может заменить присмотр со стороны взрослых. Не 

оставляете детей без присмотра. Это не игрушка, не позволяйте детям с ним играть.
• Регулярно проверяйте продукт, чтобы убедиться в его безопасности и исправности. В случае износа или повреждения, немедленно 

снимите его и при необходимости замените.
• Данный продукт разработан для защиты детей возрастом приблизительно до 24 месяцев.
• Если ребенок научился снимать продукт, немедленно прекратите его использовать.
• Не оставляйте электрические приборы в пределах досягаемости ребенком.
• Розетка должна быть выключена, когда ею не пользуются.

Другая важная информация:
• Гладкая структура, за которую нельзя ухватиться, не позволяет малышам трогать розетку.
• Убрать защиту от детей можно в два действия: приподнять и потянуть. Или же подковырните горизонтальный прорез откидной части 

ногтем или монеткой, чтобы открыть ее.
• Когда откидная часть «щелкает», значит, она надежно закрылась, и нужно сильно потянуть, чтобы открыть ее.
• Инструкции по уходу: Протирайте влажной тряпочкой. Не опускайте продукт в воду.
• Претензии по поводу гарантии решаются с оператором розничной торговли, продавцом или торговой компанией. Необходимо 

предоставить доказательство произведения покупки.
• Тщательно разработанная высококачественная продукция для защиты против падений, не позволяющая засовывать пальцы в розетку, 

получить удар током, ожоги, перекрывающая доступ к опасным предметам - сама БЕЗОПАСНОСТЬ..

Включает:

Пошаговая инструкция как установить
Прежде чем устанавливать крышку для розетки, убедитесь, что розетка выключена, все штепселя вынуты, и больше ничего в 
розетку не вставлено.

Как снять

Опустите откидную часть внизу, до 
щелчка.

Установите штыри крышки розетки в 
отверстия в неиспользуемой розетке.

Крепко прижмите крышку розетки, 
чтобы она вошла в электрическую 
розетку, до упора.

Подковырните откидную часть ногтем. Или вставьте маленькую монетку 
в прорез над откидной частью 
и подковырните, пока она не 
поднимется.

6 х крышек для розетки

Руками снимите откидную часть 
с крышки розетки. Храните в 
безопасном, недоступном для детей 
месте.
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Choke Tester
Art. No. SC 8081

RUS - SC 8081

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется контроль взрослых.
• ВНИМАНИЕ! Данные инструменты не могут заменить контроль взрослых. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Это не игрушка, не 

разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте инструменты на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, немедленно 

удалите его и замените, если требуется.
• Данные инструменты разработано для защиты детей до возраста приблизительно 24 месяца.
• Если вы не уверены в безопасности предмета, не подпускайте к нему ребенка и проконсультируйтесь со специалистом.

Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью.
• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется 

доказательство оригинальной покупки.
• Определите, может ли ребенок подавиться предметом с помощью Choke Tester. Если предмет проходит внутрь, он небезопасен для детей 

младше 2 лет.
• Это не игрушки, но они выполнены из материалов, устойчивых к укусам и подходящих для пищевой продукции, для дополнительной 

безопасности.

Что входит в комплект:

Дети в возрасте до 2 лет изучают мир, помещая предметы в свой рот. Следовательно, важно, чтобы им не попадались маленькие предметы, которыми они 
могут подавиться.
Но маленькие предметы - это насколько маленькие?

Как проверить:
Просто поместите любой маленький предмет в Choke Tester. Если предмет полностью проходит внутрь Choke Tester и ничего не выступает за края по 
диагонали, этот предмет слишком мал и его следует хранить подальше от детей в возрасте до 2 лет.

   Не безопасен    Безопасен

Дополнительные проверки:
• Содержит ли больший предмет маленькие детали, которые могут быть легко отделены и пройти в Choke Tester? Если да, то его тоже следует 

убрать из зоны доступа детей младше двух лет.
• Является ли предмет мягким и гибким, так что его можно смять, и он пройдет в Choke Tester? Если да, то храните его далеко от детей младше 

двух лет.

1 x Choke Tester
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Ограничитель для двери с местом для хранения
Art. No. SC 806

RUS - SC 806

• Для внутренних дверей, не дает детям прищемить пальчики и закрыться в комнате.
• Безопасный дизайн
• Крепкая фиксация
• Жесткий материал, защита от укусов
• Включает SAFE EZ-Dock™
• ВОЗРАСТ: от 6-24 месяцев
• Материал не токсичен, разработан для пищевой продукции, безопасен при укусе и проглатывании.
• Защищает маленькие пальчики от закрывающихся дверей, не дает детям закрыться в комнате. Используйте его на верхней или боковой части двери 

(30-45 см толщиной).
• Жесткий и прочный материал, фиксируется на месте и легок в использовании! Применения инструментов не требуется.
• Включает уникальный SAFE EZ-Dock™ с клейкой поверхностью SAFE SecureHold™, чтобы вы всегда могли обнаружить его.

Это важно! ЭТО ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ

Это важно! Мы хотим обеспечить безопасность вас и вашей семьи, но нам потребуется и ваша помощь, пожалуйста, внимательно прочитайте и 
соблюдайте инструкции. После установки нашего изделия, пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется сборка взрослым.
• ВНИМАНИЕ! Данное изделие выполняет профилактическую функцию, но не исключает контроль взрослых. Никогда не оставляйте детей без присмотра. 

Это не игрушка, не разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, немедленно удалите его и 

замените, если требуется.
• Данное изделие разработано для защиты детей до возраста приблизительно 2 лет.
• Если ваш ребенок научился снимать изделие, следует немедленно прекратить его использовать.
• Обратите внимание! Не использовать ночью. Сотрудники пожарной службы рекомендуют закрывать все двери на ночь в качестве меры 

предосторожности.
• Никогда не используйте ограничитель двери на противопожарных дверях.

Исключительная безопасность, только высококачественные материалы используются при производстве ассортимента продукции SAFE. Данный 
ограничитель для двери разработан из высококачественных материалов СЭБС и АБС.

Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью. Не погружайте изделие в воду.
• Обратите внимание! Клейкая поверхность SAFE SecureHold™ может повреждать некоторые поверхности. Мы не несем никакой ответственности за 

повреждение или дефекты, возникшие в результате использования клейкой поверхности на любой мебели или других поверхностях.
• Иногда может потребоваться раствор, состоящий из воды и белого уксуса или хирургического спирта в соотношении 50:50, для удаления остатков 

клея. Эта смесь может повредить некоторые поверхности, поэтому, пожалуйста, протестируйте поверхность перед использованием. Мы не несем 
ответственности за повреждения, возникшие в этом случае.

• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется доказательство 
оригинальной покупки.

Что входит в комплект:

Руководство по поэтапной установке
Мы рекомендуем фиксировать ограничитель для двери на верхней горизонтальной поверхности двери. Если он фиксируется на 
вертикальной поверхности двери, убедитесь, что он находится достаточно высоко и дети не могут до него дотянуться.

Рекомендованное применение

(A) 1 x Ограничитель для двери
(B) 1 x SAFE EZ-Dock™

ВАЖНО: при использовании дверного стопора вероятность 
защемления пальцев дверью со стороны петель снижается, но не 
исключается. Следите за тем, чтобы дети не вставляли пальцы в 
дверную щель со стороны дверных петель.

Ограничитель 
для двери (А) 
разработан для 
внутренних дверей 

толщиной 30-45 мм.

30-45 mm
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Использование на верхней части двери

Прикрепите ограничитель для 
двери на верхний край вашей 
двери, по меньшей мере в 
35 см от дверных петель. Это 
положение предпочтительно, 
так как дверь останется хорошо 
открытой, и это снизит риск 
защемления пальцев.

Ограничитель для двери может быть также 
прикреплен на открывающуюся сторону двери. 
В данном положении дверь не будет широко 
открытой, поэтому существует больше риска 
прищемить пальцы. При креплении сбоку 
разместите ограничитель для двери высоко, вне 
зоны доступа детей.

Использование на боковой
поверхности двери

Это важно: Ваша дверь/дверные 
петли могут быть повреждены, 
если ограничитель двери будет 
расположен к петлям ближе, чем 
на 35 см.

Снимите защитный слой c 
крепежа.

Сильно прижмите липкую 
поверхность к месту крепления 
на 30 секунд.  Перед первым 
использованием должно пройти 
не менее 24 часов.

Если дверной стопор не 
используется, снимите его с 
двери и повесьте на крепеж.

Сотрудники пожарной службы 
рекомендуют закрывать все 
двери на ночь в качестве меры 
предосторожности. Когда дверь 
закрыта, держите ограничитель 
для двери на месте для хранения 
EZ-Dock™, так чтобы вы всегда 
знали, где он находится.

Используйте тупой нож, чтобы 
аккуратно отклеить EZ-Dock™ 
от стены, когда устройство вам 
больше не понадобиться, затем 
сотрите оставшийся клей.

Чтобы убрать устройство

Как хранить

Клейкая поверхность SAFE 
SecureHold™ очень крепко 
приклеивается. Ее нельзя 
переместить, если она была 
приклеена неправильно, 
поэтому проверьте каждый этап 
установки без использования 
клейкой поверхности.
До установки очистите и 
высушите поверхность с 
помощью раствора, состоящего 
из воды и белого уксуса или 
хирургического спирта в 
соотношении 50:50.

Мин. 35 cm

30сек.

24часа
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• Защищает детей от острых углов с помощью ударопоглощающей углозащитной ленты.
• Безопасный дизайн
• Двойная защита углов
• Материал устойчив к укусам и защищен от проглатывания
• Клейкая поверхность SAFE SecureHold™
• ВОЗРАСТ: 6-24 месяца
• Накладка на угол с клейкой поверхностью
• Революционных дизайн, который работает! Используйте по два изделия на каждый угол для максимальной защиты при падениях и ударах 

головы.
• Изогнутый двух компонентный дизайн. Твердая внутренняя оболочка соединяется с клейкой поверхностью SAFE SecureHold™ и плотно 

фиксирует накладки на месте, в то время как более мягкий ударопоглощающий наружный слой обеспечивает отличную защиту.
• Материал не токсичен, разработан для пищевой продукции, безопасен при укусе и проглатывании.
• Используется клейкая поверхность SAFE SecureHold™ для сильной и продолжительной фиксации на поверхностях у вас дома, не оставляет 

липкого следа после удаления.

Это важно! Мы хотим обеспечить безопасность вас и вашей семьи, но нам потребуется и ваша помощь, пожалуйста, внимательно прочитайте и 
соблюдайте инструкции. После установки нашего изделия, пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется сборка взрослым.
• ВНИМАНИЕ! Данное изделие выполняет профилактическую функцию, но не исключает контроль взрослых. Никогда не оставляйте детей 

без присмотра. Это не игрушка, не разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, немедленно удалите 

его и замените, если требуется.
• Данное изделие разработано для защиты детей до возраста приблизительно 2 лет.
• Если ваш ребенок научился снимать изделие, следует немедленно прекратить его использовать.
• Не подходит для использования на углах приборов, которые подвергаются воздействию высоких температур (например, печи, 

микроволновые печи).

Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью. Не погружайте изделие в воду.
• Обратите внимание! Клейкая поверхность SAFE SecureHold™ может повреждать некоторые поверхности. Мы не несем никакой 

ответственности за повреждение или дефекты, возникшие в результате использования клейкой поверхности на любой мебели или других 
поверхностях.

• Иногда может потребоваться раствор, состоящий из воды и белого уксуса или хирургического спирта в соотношении 50:50, для 
удаления остатков клея. Эта смесь может повредить некоторые поверхности, поэтому, пожалуйста, протестируйте поверхность перед 
использованием. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в этом случае.

• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется 
доказательство оригинальной покупки.

Исключительная безопасность, только высококачественные материалы используются при производстве ассортимента продукции SAFE. 
Данная накладка на углы разработана из высококачественных материалов ПС и ТПЭ.

Что входит в комплект:

Рекомендованное применение
Используйте на плоских поверхностях и там, где толщина стола больше 16 мм. Мы рекомендуем приклеивать накладку на угол и на верхний, 
и на нижний край мебели, чтобы минимизировать риск травмы.

Накладка на углы
Art. No. SC 809

(A) 4 x Накладка на угол
(B) 4 x Клейкая прокладка
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Клейкая поверхность SAFE 
SecureHold™ очень крепко 
приклеивается. Ее нельзя 
переместить, если она была 
приклеена неправильно, поэтому 
проверьте каждый этап установки 
без использования клейкой 
поверхности.
До установки очистите и 
высушите поверхность с 
помощью раствора, состоящего 
из воды и белого уксуса или 
хирургического спирта в 
соотношении 50:50.

Руководство по поэтапной установке

Снимите защитный слой с одной 
стороны клейкой прокладки (В), 
чтобы получить доступ к клейкой 
поверхности.

Поместите клейкую прокладку 
на нижнюю сторону накладки 
на угол (А) и прижмите ее, чтобы 
приклеить.

Снимите оставшийся защитный 
слой клейкой прокладки.

Зафиксируйте накладку на углу 
стола.

Прижмите ее в этом положении в 
течении 30 сек.

Повторите этапы 2-6 для нижней 
стороны. Не пользуйтесь 
устройством в течение 24 часов, 
чтобы обеспечить максимальную 
фиксацию.

Чтобы убрать устройство

Используйте тупой нож, чтобы 
аккуратно снять компоненты 
с прибора или шкафчика, если 
клей остался на поверхности, 
просто сотрите его пальцами.

30 сек. 24часа
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• Защищает содержимое шкафов и обеспечивает безопасность детей с помощью блокировки, которую легко установить
• Открытие с помощью одной руки, с защитой от детей
• Уникальная клейкая поверхность SAFE
• Дизайн с зашитой от защемления
• Данный блокиратор подходит к большинству двойных дверей шкафчиков (дверцы толщиной 6-21 мм). Механизм снятия блокировки одной рукой 

Squeeze-n-Lift™ позволяет легко открыть шкаф, также прилагается даже место для хранения блокиратора EZ-Dock™, когда он не используется.
• Блокиратор разработан для того, чтобы держать дверцы все время закрытыми, чтобы снизить риск защемления пальцев при частичном открывании.
• Интуитивно понятный дизайн - когда вы видите красную предупреждающую табличку, шкаф не безопасен.
• Используется клейкая поверхность SAFE SecureHold™ и ExtremeHold™ для сильной и продолжительной фиксации на поверхностях у вас дома, не 

оставляет липкого следа после удаления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мы хотим обеспечить безопасность вас и вашей семьи, но нам потребуется и ваша помощь, пожалуйста, внимательно прочитайте и 
соблюдайте инструкции. После установки нашего изделия, пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Предупреждения о безопасности
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Требуется сборка взрослым.
• ВНИМАНИЕ! Данное изделие выполняет профилактическую функцию, но не исключает контроль взрослых. Никогда не оставляйте детей без присмотра. 

Это не игрушка, не разрешайте детям с ней играть.
• Регулярно проверяйте изделие на предмет безопасности и эффективности. Если изделие изношено или повреждено, немедленно удалите его и 

замените, если требуется.
• Данное изделие разработано для защиты детей до возраста приблизительно 2 лет.
• Если ваш ребенок научился снимать изделие, следует немедленно прекратить его использовать.
• Не подходит для использования на приборах, которые подвергаются воздействию высоких температур (например, печи, микроволновые печи).

• Дополнительная важная информация
• Рекомендации по уходу: Протирайте влажной тканью. Не погружайте изделие в воду.
• Обратите внимание! Клейкая поверхность SAFE может повреждать некоторые поверхности. Мы не несем никакой ответственности за повреждение 

или дефекты, возникшие в результате использования клейкой поверхности на любой мебели или других поверхностях. Данное изделие больше 
всего подходит для шкафчиков, сделанных из твердых материалов, например, дерева. Если поверхность ящика ламинирована, клейкая поверхность, 
прикрепляющая ламинирование к материалу под ним (обычно МДФ и ДСП), может быть недостаточно сильной, чтобы выдержать сильный рывок 
блокиратора ребенком. В этом случае вам понадобятся винты, чтобы закрепить данное изделие.

• Иногда может потребоваться раствор, состоящий из воды и белого уксуса или хирургического спирта в соотношении 50:50, для удаления остатков 
клея. Эта смесь может повредить некоторые поверхности, поэтому, пожалуйста, протестируйте поверхность перед использованием. Мы не несем 
ответственности за повреждения, возникшие в этом случае.

• Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется доказательство 
оригинальной покупки.

Претензии по гарантийному использованию принимаются через вашего поставщика, продавца или распространителя. Требуется доказательство 
оригинальной покупки.

Что входит в комплект:

Блокиратор двойных дверей шкафчика с клейкой поверхностью
Art. No. SC 810

Рекомендованное применение
Использовать на шкафчиках и бытовых приборах с дверцами толщиной 6-21 мм. Если шкафчик имеет центральную вертикальную 
стойку между дверями, она должна быть 15 мм или шире. Если вертикальной стойки нет, нижняя часть шкафчика должна быть плоской 
поверхностью.

Клейкая поверхность SAFE Secure-
Hold™ очень крепко приклеивается. 
Ее нельзя переместить, если она была 
приклеена неправильно, поэтому 
проверьте каждый этап установки без 
использования клейкой поверхности.
До установки очистите и высушите 
поверхность с помощью раствора, 
состоящего из воды и белого 
уксуса или хирургического спирта в 
соотношении 50:50.

Руководство по поэтапной установке

Удалите защитный слой, чтобы 
наклеить клейкую полоску на 
EZ-Dock™ (H) и наклейте ее вне 
зоны доступа детей, там, где вы 
планируете хранить блокиратор. 
Прижимайте плотно к нужному 
месту в течение 30 секунд. 
Начинать пользоваться можно 
по прошествии 24 часов.

(A) 1 x Блокировочное устройство
(B) 1 x Блокирующая вкладка для верхней фиксации
       Блокирующие вкладки при наличии центральной стойки
(C) 1 x Маленькая
(D) 1 x Средняя
(E) 1 x Большая
(F) 1 x Очень большая
(G) Крепежная пластина
(H) Место для хранения EZ-Dock™

30c 24часа
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Прикрепите блокиратор (А) 
к каждой из блокирующих 
вкладок (С-F) по очереди и 
выберите положение, которое 
лучше всего подходит для 
плотного прилегания по толщине 
двери. Блокирующие вкладки 
вставляются в заднюю часть 
блокиратора и запираются/
открываются путем сжимания 
двух кнопок на блокираторе 
одновременно.

Зафиксируйте собранное 
изделие по толщине двери, 
держа блокиратор лицом к 
себе. Проверьте, чтобы в этом 
положении дверь могла плотно 
закрываться.

Удалите защитный слой, чтобы 
наклеить клейкую ленту на 
блокирующую вкладку и плотно 
закройте дверь на 30 секунд. 
Удалите блокиратор, чтобы обе 
двери можно было закрыть и 
оставьте на 24 часа перед тем как 
использовать.

Вставьте предпочтительную 
блокировочную вкладку в 
крепежную пластину(G), а затем 
прикрепите блокиратор.

Прикрепите блокиратор (А) 
на блокирующую вкладку 
для верхней фиксации 
(В). Блокирующая вкладка 
вставляется в заднюю часть 
блокиратора и запираются/
открываются путем сжимания 
двух кнопок на блокираторе 
одновременно.

Зафиксируйте собранный 
блокиратор и блокировочную 
вкладку по толщине двери, 
держа блокиратор лицом к себе 
и прижимая его плотно к дверце 
шкафчика, при этом клейкая 
поверхность блокирующей 
вкладки должна смотреть вверх.

Удалите защитный слой, чтобы 
открыть клейкую поверхность 
блокирующей вкладки. Закройте 
дверцу и сдвиньте фиксатор 
блокиратора вверх до тех пор, 
пока блокирующая вкладка 
приклеится к верхней части 
дверцы.

Снимите блокиратор, откройте 
дверцу, и прижимайте 
блокирующую вкладку плотно 
в течение 30 секунд. Затем обе 
двери могут быть закрыты, а 
блокиратор следует оставить 
на 24 часа перед тем как 
использовать.

Чтобы убрать устройство

Используйте тупой нож, чтобы 
аккуратно снять блокировочное 
устройство с поверхности, если 
клей остался на поверхности, 
просто сотрите его пальцами.

Как открывать и закрывать

Сожмите 2 кнопки на блокираторе 
одновременно, и аккуратно 
потяните за блокиратор по 
направлению к себе. Когда 
блокиратор снят, двери можно 
открывать и закрывать как 
обычно. Чтобы заново прикрепить 
блокиратор, осуществите те же 
действия в обратном порядке.

Храните блокиратор 
на подставке EZ-Dock™, 
когда его не используете. 
Блокирующая вкладка остается 
в зоне видимости в качестве 
напоминания, что двери не 
заблокированы.

Если у шкафчика есть вертикальная стойка за дверцамиВариант А:

30 сек.

30 сек.

24часа

24часа

Если у шкафчика нет вертикальной стойки за дверцамиВариант В:
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www.safeandcareco.com

Made in China

www.safeandcareco.com

Safety is our first thought

We have for more than two decades been dedicated find 
ways to reduce hazards around toddlers in the home.
Our products are not substitution for parental care and 
supervision, but we try to give parents peace of mind by 
providing products developed specifically to reduce hazards 
and manufactured to meet only the most strict 
requirements and highest level of quality.

Safe and Care co - we do what we do best always striving 
to be better through constant improvements.

UK

Sikkerhet er det første vi tenker på

I over to tiår har vi vært dedikerte til å finne måter å 
redusere farer rundt småbarn i hjemmet på.
Våre produkter erstatter ikke foreldres omsorg og tilsyn, 
men vi prøver å gi foreldre sinnsro ved å levere produkter 
spesifikt utviklet for å redusere farer, og produsert til å 
møte de strengeste krav og høyeste kvalitetsnivåer.

Safe and Care Co - vi gjør det vi gjør best, og prøver alltid å 
bli bedre gjennom konstante forbedringer.

NO

Sikkerhed er vores vigtigste fokus

I mere end to årtier har vi gjort vores bedste for at bidrage 
til at mindske risikoen for ulykker i hjemmet for børn.
Vores produkter er ikke erstatning for forældres omsorg og 
overvågning, men vi håber at kunne bidrage til en større 
følelse af tryghed ved at levere produkter, der er specielt 
udviklet og produceret med børnesikkerhed for øje. Og alle 
vore produkter er underlagt de strengeste kvalitetskrav.

Safe and Care co - vi gør det, vi er gode til, og vi vil være 
bedre dag for dag.

DK

Säkerhet är vår första tanke

Vi har i över två årtionden gjort vårt yttersta för att minska och 
förhindra risken för skador och olyckor i hemmet för våra barn. Våra 
produkter ersätter inte föräldrarnas ansvar för uppsikt och 
övervakning över sina barn men vi hoppas kunna ge en trygghet 
genom att leverera produkter som är speciellt utvecklade och 
producerade med barnens säkerhet för ögonen.
Alla våra produkter är testade och följer de strängaste och högsta 
kvalitetskraven.

Safe and Care Co - vi gör det vi är bäst på och vi strävar efter att bli 
ännu bättre genom att hela tiden utveckla oss själva och våra 
produkter.

SE

Безопасность для нас— прежде всего

В течение более чем двух десятилетий мы работаем для того, чтобы находить 
способы уберегать детей от различных опасностей, которые их подстерегают в 
повседневной жизни дома.
Наша продукция, конечно же, не сможет заменить родительскую заботу и 
надзор, однако она позволит вам обрести спокойствие и уверенность в том, что 
вашему ребёнку ничто не угрожает. Наша продукция была специально 
разработана таким образом, чтобы сокращать различные риски и опасности для 
ребёнка в доме, и соответствует самым строгим требованиям в области 
высочайшего уровня качества.
Safe and Care Co: мы занимаемся тем, что у нас получается лучше всего, и 
постоянно стараемся совершенствоваться.

RUS


