Waarschuwingen en tips voor het veilig gebruiken van uw WallShape
Gevaar

Inslikken
Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals mageneten en
bevestigingsmateriaal inslikken. Indien meerdere kleine onderdelen worden
ingeslikt, kunnen deze in de darm blijven vastzitten en levensgevaarlijke
complicaties veroorzaken
Magneten zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat de magneten niet in de
handen van kinderen terechtkomen.

Waarschuwing

Gevaar

Elektrische geleidbaarheid
De magneten, het bevestigingsmateriaal en de WallShape zijn van metaal en
geleiden elektrische stroom. Kinderen kunnen proberen deze onderdelen in
het stopcontact te steken en hierbij een stroomstoot krijgen.
De magneten, het bevestigingsmateriaal en de WallShape zijn geen
speelgoed! Zorg ervoor dat deze onderdelen niet in de handen van kinderen
komen.

Voorzichtig

Magnetisch veld
Magneten wekken een verreikend sterk magneetveld op. Ze kunnen onder
andere televisies en laptops, harde schijven van computers, creditcards en
EC-pasjes, digitale opslagmedia, mechanische horloges, hoortoestellen en
luidsprekers beschadigen.
- Houd magneten uit de buurt van alle apparaten en voorwerpen die door
sterke magneetvelden kunnen worden beschadigd.

Pacemakers
Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde
defibrillatoren beïnvloeden.
- Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel
van onwelzijn veroorzaken.
- Een defibrillator werkt eventueel niet meer.
- Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van
magneten.
- Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van
magneten mogen komen.

Voorzichtig

Nikkelallergie
De magneten voor de bevestiging bevatten nikkel.
- Bepaalde mensen reageren allergisch op contact met nikkel.
- Bij voortdurend contact met voorwerpen, die nikkel bevatten, kunnen
zich nikkelallergieën ontwikkelen.
- Vermijdt u langdurig huidcontact met magneten.
- Vermijd het gebruik van magneten als u al een nikkelallergie heeft.

Waarschuwing
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Zware voorwerpen
Te grote of plotselinge belasting, materiaalmoeheid en/of materiaalfouten
kunnen ertoe leiden dat een magneet van zijn ondergrond loskomt. Omlaag
vallende voorwerpen kunnen tot zware verwondingen leiden.
- We hebben bij het bepalen van het aantal magneten gewerkt met een
grote veiligheidsfactor. Toch betekend dit je extra of plotselinge
belastingen moet vermijden. Hang dus geen voorwerpen aan je
WallShape en zorg ervoor dat kinderen deze niet naar beneden kunnen
trekken.
- Hang je WallShape niet op een plek waar bij falen van het materiaal
personen schade kunnen lijden.
Bevestiging muur
De meegeleverde pluggen zijn uitsluitend te gebruiken in de volgende
materialen: beton, geperforeerde baksteen, holle bouwsteen van licht beton,
vloeren van baksteen en beton, geperforeerde kalkzandsteen, volle
kalkzandsteen, natuursteen met hoge dichtheid, cellenbeton, gipsblokken,
volle baksteen van lichtbeton, volle baksteen.
Voor het bevestigen van uw WallShape in andere materialen vraag uw
bouwspecialist voor de juiste pluggen.

Scherpe randen
Ondanks de hoogwaardige afwerking kunnen de randen van uw WallShape
scherp zijn.
- Wees voorzichtig met het aanpakken van uw WallShape tijdens het
bevestigen.
- Draag eventueel handschoenen tijdens het vastpakken van uw
WallShape.

Let op

Uitwerking op mensen
Magneetvelden van permanente magneten hebben naar de huidige stand
van kennis geen meetbare positieve of negatieve uitwerking op de mens. Een
bedreiging van de gezondheid door het magneetveld van een permanente
magneet is onwaarschijnlijk, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
- Vermijdt voor uw eigen zekerheid een langdurig contact met de
magneten.

Let op

Krassen
Ondanks het hoogwaardige materiaal van uw Wallshape zijn beschadigingen
onomkeerbaar.
- Vermijdt contact van scherp voorwerpen met uw WallShape
- Wilt u de WallShape tijdelijk ergens neerleggen, leg dit dan op een
zachte ondergrond, bijvoorbeeld een deken of iets dergelijks.

Let op

Roest
Het gewenste oxidatie-effect (roest) op cortenstaal is bij levering nog niet
aanwezig. Om een roestlaag te verkrijgen is het dus nodig om deze bloot te
stellen aan de elementen buiten.
- Maak de Wallshape regelmatig nat en probeer deze zo min mogelijk te
laten drogen.
- Je kunt dit proces versnellen door gebruik te maken van een
zoutoplossing of zelfs zoutzuuroplossing. Win voor gebruik met een
zoutzuuroplossing wel het juiste veiligheidsadvies in.

