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De DucoGrille Close 105 is ontworpen, om een ventilatieopening optimaal
te kunnen openen en afsluiten. Het is geen kanaaldemper, noch afsluitklep
voor schadelijke (rook) gassen of vloeistoffen. Gebruik de DucoGrille Close
105 enkel voor de functies waarvoor het ontworpen werd.

Door middel van een binnen en buitenrooster moet de DucoGrille Close 105
afgeschermd worden van resp. interieur en exterieur.

De gebruikte binnen en buiten roosters, moeten ervoor zorgen dat het niet
mogelijk is om handen of andere voorwerpen tussen de roterende
DucoGrille Close 105 lamellen te plaatsen.

Wees steeds aandachtig bij het installeren of onderhouden. Bij montage en tijdens elk onderhoud moet de DucoGrille
Close 105 zonder stroom gezet worden.

Indien nodig kan de DucoGrille Close 105 schoon gemaakt worden met een vochtige doek. NIET afspuiten met hoge druk.

Opslag dient steeds onder droge omstandigheden en onder normale temperatuurscondities. Transport en handeling dient 
met de nodige zorg te gebeuren.

Haal het systeem met de nodige omzichtigheid uit de verpakking. Stel deze daarna niet overdadig bloot aan direct zonlicht.
Bij grote DucoGrille Close 105 wordt aanbevolen om het heffen, tillen en plaatsen uit te voeren met meerdere personen
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