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1988 
Nasce Bettio Service e produce le 
prime zanzariere su misura.
Bettio Service starts and manufactures the 
very first custom made insect screen.

1993
Viene fondata Bettio Group,  specializzata 
nella produzione dei sistemi in Barra.
Bettio Group is established and focuses on 
the production of 6mtr bar systems.

1995 
Bettio brevetta la Guida Antivento per 
una perfetta tenuta della rete.
Bettio patents the Antiwind Guide for a perfect mesh grip.

2000
Viene brevettato Clic-Clak®, innovativo sistema 
di sgancio/aggancio automatico.
Clic-Clak® system is patented, the innovative 
and automatic opening/closing system.

2006
Bettio mette la sicurezza al primo posto e 
brevetta la sua Frizione oleodinamica.
Bettio considers the safety a very important issue 
and patents its own oil-pressure brake.

2008 
È l’anno della rivoluzione SCENICA® la prima 
zanzariera laterale avvolgibile senza binario 
a terra, ancor oggi unica al mondo.
Itis the year of SCENICA® revolution. SCENICA® is 
the first lateral insect screen totally free of ground 
rail and still today the only one in the world.

2016
Bettio riscrive la storia delle zanzariere presentando 
Picoscenica®, che racchiude tutta la tecnologia 
Scenica® in soli 25 mm di ingombro.
Bettio rewrites the story of insect sreens by 
introducing Picoscenica® with all the features 
of SCENICA® but in only 25mm width.

2018
Oggi Bettio è un Gruppo di oltre 180 dipendenti 
presente, con sedi proprie, in 4 paesi nel mondo e 
un mercato internazionale in continua crescita.
Bettio today, a Group with more than 180 units 
personnel, has branches in 4 countries around 
the world and is constantly increasing.



Bettio heeft de wereld van de insectenwering veranderd, en dat al 30 jaar lang
Bettio biedt vandaag de dag een zeer uitgebreid en innovatief assortiment 
horproducten van topniveau. De keuze voor alleen de beste materialen en de zeer 
strenge kwaliteitscontroles tijdens het productieproces, maken deze Italiaanse 
designhorren niet alleen mooi maar ook zeer betrouwbaar en duurzaam. 
Bettio horren worden geleverd met een garantie van maar liefst 10 jaar. 



PICOPLIS®maxi

Na het grote succes van de PICOPLIS®, introduceert Bettio nu de PICOPLIS® 
maxi, de plisséhor die speciaal is ontwikkeld voor grotere breedtes. Dankzij de 
uitgekiende, sterke onderrail en een nieuw ontwikkelde greeplijst, is het nu 
mogelijk één enkele plisséhor tot 245cm breed te maken. De aluminium 
onderrail is zo ontworpen, dat de deur heel soepel loopt en zeer makkelijk in 
onderhoud is. Dit mede dankzij de waterafvoer in het profiel.
Kortom: een uniek en onderscheidend product!
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5*

Benodigde onderdelen voor installatie

* optioneel



Benodigde gereedschappen: 
schaar, 
schroefmachine, 
pluggen 6mm, 
schroeven 4,0x40 PZ2, 
Inbussleutel HEX4, 
Torxschroevendraaier T15

Hex 4Euro6   4x40 PZ2 TorxT15

1. Plisséhor PICOPLIS maxi
2. Aanpassingsprofiel
3. Schroefmal (dient ook als transportbescherming)
4. Onderrail
5. Sluitprofiel* (optioneel, apart te bestellen)
6. Dubbelzijdige tape voor aanpassingsprofiel
7. Onderbevestingingsplaat
8. Kabelschoenverbinder
9. Afdekking voor kabelschoen
10. Torx schroef 4,0x16
11. Torx schroef 4,0x25
12. Torx sleutel TX15
13. Klemblok
14. Eindkap voor bovengeleider
15. Hoge- en lage veerpen
16. Veer
17. Hoog- en laag aanpasblok
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8  Installatie enkele hor

Installatie van een enkele hor 
Schuif het klemblok in 
het aanpassingsprofiel. 
Let wel: aan de 
tegenoverliggende kant 
van de cassette!!

!!! Draai geen schroeven los, behalve 
wanneer er uitdrukkelijk in de handleiding 
om gevraagd wordt. Elke garantie komt te 
vervallen, wanneer dit niet opgevolgd 
wordt !!!
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Alleen gebruiken bij een glad, stevig en schoon oppervlak. Niet gebruiken, wanneer 
de cassette niet tegen een wand of kozijn geplaatst wordt.

Installatie met dubbelzijdig kleefband 

9Installatie enkele hor
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Aanpassingsprofiel aan de 
cassettekant op de wand aan 
laten sluiten (andere kant blijft 
een stukje open staan)

10  Installatie enkele hor



Ø6mm

Ø6mm

2

Gebruik een 6mm boor in geval 
van een stenen bovendorpel.

Aanpassingsprofiel aan de 
cassettekant op de wand aan 
laten sluiten (andere kant blijft 
een stukje open staan), 

aftekenen, boren, (pluggen 
plaatsen) en vastschroeven.

Installatie met schroeven 

11Installatie enkele hor



Installatie met schroeven

12  Installatie enkele hor
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13Installatie enkele hor

Uitsluitend bij montage van 
een ENKELE deur: breek van 
onderdeel 14 (eindkap voor 
bovengeleider) het dichte nokje 
af. Schuif de eindkap aan de 
kant van het klemblok. Schroef 
vervolgens het klemblokje vast.



17

±10 cm

14  Installatie enkele hor

Plaats het lage 
aanpassingsblokje 
(gedeelte van onderdeel 
17) op ongeveer 10cm
vanaf het einde in de gleuf
van het aanpassingsprofiel
en borg het door het een
kwartslag te draaien (zie
tekening).
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Ø6mm

15Installatie enkele hor

Trek aan de cassettekant een “loodlijn” 
vanuit het midden van de kopse kant van 
het aanpassingsprofiel naar beneden. Dit 
is de plaats, waar het 
onderbevestigingsplaatje (onderdeel 7) 
moet worden bevestigd. Dit kan met de 
dubbelzijdige tape, of (bij afwezigheid van 
een wand/ kozijn aan de cassettekant) 
door middel van een schroef.



4
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16  Installatie enkele hor

Schuif de kabelschoenverbinder 
(onderdeel 8) in de onderrail 
(onderdeel 4). Verwijder de 
schutfolie ongeveer 10cm van de 
zelfklevende tape van de onderrail. 
Plaats vervolgens de onderrail 
exact tegen het 
onderbevestigingsplaatje. 



17Installatie enkele hor

Plaats vervolgens de onderrail in een 
rechte lijn op de onderdorpel door 
voorzichtig de rest van de schutfolie 
gedurende de plaatsing te 
verwijderen. De onderrail dient ook 
aan de andere zijde in een loodlijn 
onder het aanpassingsprofiel 
geplaatst te zijn. 
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18  Installatie enkele hor

Plaats de veer (onderdeel 
16) in de daarvoor 
bestemde opening. Plaats 
vervolgens de lage veerpin 
(gedeelte van onderdeel 
15) in de veer.
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19Installatie enkele hor

Verwijder de schroefmal 
(onderdeel 3) GOOI DEZE 
NIET WEG ! Let op, dat het 
onderkoord ligt zoals op de 
foto gedemonstreerd!!



R

20  Installatie enkele hor

Plaats de plisséhor (met ondersteuning van de 
bovengeleider!) boven in het aanpassingsprofiel. Druk de 
plisséhor omhoog en laat deze vervolgens zakken op de 
onderbevestingsplaat. Controleer, of de veer aan de 
bovenkant goed ingedrukt in het aanpassingsprofiel klemt. 
Wanneer dit zo is, ga dan verder naar pagina 22.
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21Installatie enkele hor

Wanneer de veer vrijkomt van het 
aanpassingsprofiel, haal dan de plisséhor uit de 
onderbevestingsplaat door deze licht omhoog te 
tillen en eruit te kantelen. Vervang in dat geval de 
lage veerpin voor de hoge veerpin (gedeelte van 
onderdeel 15) en plaats de deur terug in de 
onderbevestingsplaat.
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22  Installatie enkele hor

Controleer of de plisséhor 
goed in het 
onderbevestingsplaatje 
geplaatst is en de treklijst 
goed op de onderrail staat.
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TorxT15

23Installatie enkele hor

Klem de Torx schroef 
(onderdeel 11) in de 
schroefmal (onderdeel 3) 
en schroef deze in het 
daarvoor bestemd stelblokje in 
de bovengeleider (zie foto). 
Gebruik niet meer dan 2 à 3 
slagen!



1
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24  Installatie enkele hor

Kantel de bovengeleider 
naar het aanpassingsprofiel
en schroef de torxschroef 
met 1 à 2 slagen in het
aanpasblokje dat eerder
in het aanpassingsprofiel is 
geplaatst. Dit blokje is zijdelings 
te verschuiven wanneer nodig. 
Verwijder vervolgens de 
schroefmal (GOOI DEZE NIET 
WEG!).
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25Installatie enkele hor

Plaats de kabelschoen in de 
kabelschoenverbinder (onderdeel 8).



R

26  Installatie enkele hor

Controleer of de plisséhor recht staat en 
de koorden in de bovengeleider NIET 
doorhangen.
Los de schroef in de kabelschoen een 
beetje en trek het koord op spanning.
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TorxT15

27Installatie enkele hor

Schroef de schroef in de 
kabelschoen vast, knip het 
overtollige koord op ongeveer 
2cm af en plaats de 
kabelschoenafdekkap 
(onderdeel 9)



± 20 cm

28  Installatie enkele hor

Sluit de plisséhor nu tot op 
ongeveer 20cm van de 
sluitkant



R
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TorxT15

3

2 mm

Spingere
Push
Pousser
Druck
Empujar

2

29Installatie enkele hor

Draai de inbusschroef aan, druk 
vervolgend de trekstijl omhoog, tot deze 
2mm vrijkomt van de onderrail, draai 
vervolgens de Torxschroef vast in het 
aanpasblok.
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TorxT15

1

TorxT15> 7 mm

1/2 

30  Installatie enkele hor

Wanneer u de treklijst meer dan 7mm omhoog kunt drukken, dan dient u het lage aanpasblok te vervangen door het hoge aanpasblok 
(onderdeel 7). Draai de torxschroef los totdat de bovengeleider los komt van het aanpassingsprofiel. Draai met een kwartslag het lage 
aanpasblokje uit het aanpassingsprofiel en draai met een kwartslag het hoge aanpasblokje in het aanpassingsprofiel.

 Kantel de bovengeleider in het aanpassingsprofiel en schroef de Torxschroef weer vast (1 à 2 slagen!)



R

2 mm

Hex 4

7 8

9

TorxT15

31Installatie enkele hor

Draai de inbusschroef aan. Nu zou de 
treklijst op ongeveer 2mm van de 
onderrail moeten staan. Draai de 
torxschroef nu vast.



 3
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TorxT15

32  Installatie enkele hor

Klik schroef (onderdeel 10) in 
de schroefmal (onderdeel 3). 
Schuif de schroefmal (bij een 
volledig geopende hor) langs 
de greeplijst omhoog, zodat de 
schroef exact onder het 
schroefgat in de bovengeleider 
komt. Schroef de torxschroef 
vervolgens vast



33Installatie enkele hor

Verwijder de schroefmal maar GOOI 
DEZE NIET WEG!



R

34  Installatie enkele hor
De plisséhor zou nu perfect moeten werken.



Bij openingen die meer dan 7mm 
uit het lood staan, wordt 
geadviseerd een apart te 
bestellen sluitprofiel te gebruiken 
(onderdeel 5).

5

5

35aanpassingen
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Installatie dubbele plisséhor 

Een dubbele plisséhor bestaat uit 2 enkele 
plisséhorren. Controleer de inhoud van elk pakket: 
zie pagina 6 en 7.

36 installatie dubbele hor        



2 2

Zie voor de installatie van beide individuele 
deuren pagina’s 8 t/m 28. Let op, dat de 
aanpassingsprofielen aan de kant waar de 
cassettes worden geplaatst, aansluiten op de 
wand/ kozijn. In het midden blijft een opening.

37 installatie dubbele hor
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TorxT15

clack!

38 installatie dubbele hor        

De beide eindkapjes (onderdeel 14) voor de 
bovengeleiders dient u aan elkaar te klikken. Nu dus 
NIET de nokjes afbreken!! Schuif de gekoppelde 
eindkapjes tussen de beide klemblokjes (onderdeel 
13) en schroef de klemblokjes vast.



R

39

Laat de onderrailsen exact tegen elkaar aansluiten!

 installatie dubbele hor



ok!

40 installatie dubbele hor        

De horren zouden nu goed moeten werken



ok!

Om de levensduur van de plisséhor 
te verlengen, adviseren wij periodiek 
de speciale Bettio Scenica® 
glijspray op de op de tekening 
aangeduide delen te sprayen.

41 Onderhoud



Reiniging: gebruik een vochtige doek met een neutraal 
reinigingsmiddel. Voor een optimaal resultaat, bevelen wij u 
de speciale Bettio reiniging- en onderhoudsmiddelen aan. 
Deze zijn speciaal ontwikkeld om een maximale werking van 
het product te garanderen.

42 Onderhoud



TorxT15

Smontaggio della zanzariera
Disassembly - Démontage - Demontage

Bewaar de schroeven voor 
de volgende montage!
Schuif de schroefmal over 
de treklijst naar boven, 
totdat deze exact onder de 
torxschroef zit. Schroef 
vervolgens de torxschroef 
los.

 3

43 Onderhoud



Bewaar de schroeven voor 
de volgende montage!
Schroef de Torxschroef los 
van het aanpasblokje, 
totdat de bovengeleider 
loskomt van het 
aanpassingsprofiel. Kantel 
de bovengeleider 
voorzichtig naar beneden.

1

3

2

TorxT15

44 Onderhoud
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45Installatie enkele hor

Haal het afdekplaatje van de kabelschoen eraf en haal de 
kabelschoen uit de verbinder. Druk de plisséhor omhoog, 
zodat deze los komt van de onderbevestigingsplaat.+



46  Installatie enkele hor

Kantel de plisséhor nu 
voorzichtig (MET 
ONDERSTEUNING VAN 
DE BOVENGELEIDER) uit 
de opening



R
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47Installatie enkele hor

Klik de schroefmal op de trekstijl en laat de 
bovengeleider hier overheen zakken.



Instructies voor gebruik en onderhoud
1. Doel
Deze instructies zijn bedoeld voor diegene, die de insectenwering installeert, onderhoud, bezit en/ of gebruikt en kan bij de consument worden 
achtergelaten. Met dit instructieboekje beoogt de Bettio groep SAS klanten een handvat te geven, voor een bewust en goed gebruik van de geïnstalleerde 
insectenwering en de werking van de insectenwering te optimaliseren.
Voor een goed gebruik van het systeem, is het van belang, dat dit boekje bewaard blijft en wanneer nodig geraadpleegd wordt. Verdere informatie kan 
opgevraagd worden uit de bedienings- en onderhouds gids, welke bij de Bettio op zijn te vragen.

2. Geldigheid
Deze instructies gelden voor het model Picoplis®, waarvoor de inhoud is aangepast.
3. Verwijzingen
Deze aanwijzingen zijn opgesteld naar punt 1.7.4 van de richtlijnen 2006/42/EG met inachtneming van normaal gebruik van dit product en de gebruiker 
te informeren over het gebruik en de risico’s van dit product.
4. Ongeoorloofd gebruik
De geïnstalleerde insectenwering heeft uitsluitend als functie, het tegenhouden van insecten in de te beschermen ruimte. 

Elk ander gebruik dan hierboven beschreven wordt als ongeoorloofd aangemerkt en is daarom verboden, daar de hieruit mogelijk 
voortvloeiende problemen niet door de fabrikant in haar risicoanalyse meegenomen konden worden en er daardoor geen specifieke 
beschermingsmaatregelen genomen hebben kunnen worden. Het is verboden om tegen het gaas te leunen of er (iets) tegenaan te laten leunen. 
Bij een windsnelheid van 20km per uur of meer, dient de deur, om schade te voorkomen volledig opengeschoven te worden. Ongeoorloofd 
gebruik en/ of misbruik, ontslaat de fabrikant en distributeur van alle verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade aan goederen en/ of 
personen. Bij het niet opvolgen van de gebruiks- en installatie richtlijnen, komen automatisch alle garanties van zowel fabrikant als distributeur 
te vervallen.

5. Gebruiksvoorschriften
De normale bediening van de insectenwering  mag door niet professionals vanaf 12 jaar oud worden gedaan. De installatie- onderhouds- en reparatie 
werkzaamheden moeten door technisch vakbekwame mensen worden uitgevoerd.
6. Aanbevelingen voor de installatie
De installatie moet worden uitgevoerd met inachtneming van de Italiaanse wetgeving betreffende de persoonsveiligheid  (artikel 81/2008) en de daarop van 
toepassing zijnde aanpassingen en aanvullingen. De opdrachtgever en de installateur zijn altijd gehouden aan de geldende wetgeving en voor de veiligheid 
verantwoordelijk. Voordat enig gebruik gemaakt wordt van schroevendraaiers, boormachines, werkplatformen, steigers, trappen, ladders en persoonlijke 
beveiligingsmiddelen (zoals harnassen, veiligheidsriemen, handschoenen, helmen e.d.), controleer of deze in overeenstemming zijn met de geldende normen 
en in goede conditie zijn. Gebruik geschikte veiligheidsmaterialen!-

veiligheidsvoorschriften CE-norm



7. Installatie van de mechanische struktuur
Een niet correct uitgevoerde installatie, kan letsel aan personen veroorzaken. U dient de aanwijzingen voor een correcte bevestiging van dit 
product zorgvuldig door te nemen om het risico van het neervallen van het product te voorkomen

De toestand van de struktuur, waarop/-aan de insectenwering wordt bevestigd, moet van te voren onderzocht worden. De gehele struktuur, moet met 
geïnstalleerde deur en uitgeschoven gaaspakket een windsnelheid van 130km per uur kunnen weerstaan. Bij holle wanden dienen daarvoor geëigende 
pluggen en chemisch anker worden gebruikt. Wanneer de bevestiging niet naar tevredenheid kan worden uitgevoerd, gebruik dan eventueel mee schroeven 
en pluggen. De keuze van het soort schroeven en pluggen, hangt geheel af van de aard en toestand van de ondergrond, waar de insectenwering aan/ op 
gemonteerd moet worden. Pluggen en schroeven worden NIET meegeleverd. Let op: het product wordt geleverd met gespannen veren! De installatie 
instructies worden in de verpakking meegeleverd. Eventueel afdichten van naden tussen de insectenwering en wand/ kozijn dient met een neutrale 
siliconenkit worden uitgevoerd..
8. Onderhoud
8.1 8.1 Normaal onderhoud
Dankzij de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen bij de productie van de insectenwering, is dagelijks onderhoud, naast het voorkomen van 
schimmelvorming op het gaas  eigenlijk niet nodig. Het gaas dient 2 x per jaar (voor- en najaar) gecontroleerd te worden. Het gaas kan eventueel gereinigd 
worden middels een stofzuiger of een lauwwarme vochtige doek. Laat het gaas daarna goed drogen, alvorens de deur weer te sluiten!Gebruik geen 
oplosmiddelen, ammoniak en/ of koolwaterstoffen.

Attentie: De onderhoudswerkzaamheden, welke met een ladder, werkplatform, steigers of andere klimmaterialen moeten worden 
uitgevoerd, mogen alleen door vakbekwame professionals worden uitgevoerd. Deze dienen dan ook alle veiligheidsvoorschriften na te 
leven zoals vermeld in het Italiaans wetsartikel 81/2008.

Wanneer er meer dan één installateur het werk uitvoeren, moeten de werkzaamheden gecoördineerd worden en de taken en verantwoordelijkheden 
verdeeld en vastgelegd worden. De installateurs moeten de veiligheidsnormen en maatregelen naleven! Wanneer het product op een etage hoger dan 
begane grond geïnstalleerd moet worden, moet de omgeving gedurende het transport naar boven worden afgezet en bewaakt worden, zodat er zich 
niemand onder de te transporteren last bevind en persoonlijke ongevallen voorkomen kunnen worden. In de verpakking van het product bevind zich de 
montage-, gebruiks-, onderhouds en garantiebepalingen. De installateur moet zich ervan vergewissen, dat deze aan de eindgebruiker wordt verduidelijkt en 
overhandigd.

veiligheidsvoorschriften CE-norm



8.2 Buiten normaal onderhoud
Attentie: Alle buiten normale onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerde en geschoolde vakbekwame mensen worden uitgevoerd. Daarvoor 
moet dus een specialist ingeroepen worden.
Voor eventuele demontage van de insectenwering of delen daarvan, zie de montageinstructies. Bij de geringste scheur en/of gat in het gaas, dient het 
gaaspakket vervangen te worden.
Gebruik alleen originele onderdelen. Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt elke vorm van garantie!

9. Garantie
De garantie is van toepassing in relatie tot de Italiaanse wetgevende regelgeving nr. 24 van 02.02.2002. De garantieperiode bedraagt 24 maanden (of
meer, wanneer uitdrukkelijk aangegeven) voor natuurlijke personen, welke het product hebben gekocht voor doeleinden anders dan voor hun
professionele activiteiten (eind consumenten).
De garantie bedraagt 12 maanden, wanneer het product inclusief BTW aan een bedrijf gefactureerd is.

9.1 garantie geldigheidsregels 
•
•
•
•
•

Het toegelaten gebruik van het product dient nageleefd te zijn
De gebruiks- en onderhoudsinstructies dienen nageleefd te zijn
De garantie is alleen geldig, wanneer een originele aankoopnota met datum kan worden overlegd.
De installatie alsmede de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakbekwame installateurs worden uitgevoerd.
De vakbekwaamheid dient middels documenten aantoonbaar te zijn.

9.2 Vervallen van garantie 

•
•
•

•
•
•

Oneigenlijk gebruik van de insectenwering in combinatie van wind, regen, hagel, sneeuw of een combinatie van deze factoren.
Defecten aan de structuur, waaraan de insectenwering is/ was bevestigd.
Ongeoorloofde installatie; installatie door een niet vakbekwame installateur, of door een vakbekwame installateur, die zich niet aan de 
installatievoorschriften heeft gehouden.

Het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen de gestelde termijnen
Bij installatie van onderdelen, welke niet origineel voorgeschreven staan door Bettio Group SAS.
Bij verwijdering of afdekking van het Bettio Group SAS identificatie aanduiding, waardoor het product niet meer als
zodanig traceerbaar cq. herkenbaar is

-
-

veiligheidsvoorschriften CE-norm



11.Risicolijst
11.1 Installatie: Neem alle mogelijke maatregelen, om valgevaar te vermijden. Zowel voor personen als voor de insectenwering. 11.2Risico's
gerelateerd aan normaal gebruik en onderhoud
Producten met veersysteem:
- Gevaarvol gedurende reiniging van het gaas: voorkom leunen uit raam- cq deuropeningen of doe dit alleen met gebruikmaking van geëigende
valbeschermingsmaterialen.
11.3 Risicos gerelateerd aan onderhoud en reparaties:
A) gevaar voor verwonding bij lossen en/ of fixeren van veersysteem.
B) gevaar voor niet juist installeren van gaaspakket bij vervanging van gaaspakket.
C) gevaar door gebruikmaking van gereedschappen en persoonlijke veiligheids materialen zonder het CE waarmerk. 11.4 Gevaar voor
struikelen over de kettingelementen: plaats waarschuwingssignalen
11.5 Risico gerelateerd aan afvoer van product: Producten dienen ten alle tijden worden afgevoerd volgens de ter plekke geldende
regelgeving.
11.6 Het geluidsniveau ligt onder 70dB(A).

Door andere hierboven niet genoemde redenen, welke gespecificeerd staan bij Bettio Group SAS. Bij geschillen heeft alleen de rechtbank Venetië 
jurisdictie.

10. Verpakking, behandeling en transport
Door de afmetingen en vorm van het product, is het noodzakelijk, dat bij een lengtemaat van meer dan 240cm de handmatige behandeling door 2
personen gebeurt.
In de verpakking zit de gebruikershandleiding met de installatievoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften. De installateur is

gehouden aan het voorlezen, uitleggen van de voorschriften aan de eindgebruiker en vervolgens het boekje aan deze te overhandigen. Het 
verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen houden, daar deze een gevaar kunnen vormen voor verwonding. 

 De installateur is gehouden aan het voorlezen, uitleggen van de voorschriften aan de eindgebruiker en vervolgens het boekje aan deze te 
overhandigen. Het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen houden, daar deze een gevaar kunnen vormen voor verwonding. 

veiligheidsvoorschriften CE-norm
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