Ben
Bezpečnostní
zábrana pro děti

teplotě. Jestliže je mřížka zahřátá tak silně, že se jí nelze dotýkat
musí se vzdálenost od zdroje tepla zvětšit oproti doporučeným
vzdálenostem
•Díly určené do stěny pravidelně kontrolujte a při uvolnění
dotáhněte
•Děti nesmí nikdy na mříž šplhat nebo se na ní houpat
•Nepoužívat, je-li jakýkoliv díl zlomený nebo chybí
•Je-li mříž demontována, uložte ji mimo dosah dětí
•Používejte pouze originální náhradní díly
•Používejte pouze tehdy, funguje-li bezpečně zavírací mechanismus
•Instalaci proveďte podle montážního návodu výrobce
•Používejte pouze náhradní díly, které jsou povoleny výrobcem
firmou DOLLE
•Pokud je mříž instalována okolo krbu, neslouží jako ochrana ke
krbu. Měla by sloužit pouze k tomu, aby zadržela děti před
proniknutím do okolí krbu
POZOR!
VAROVÁNÍ: špatná montáž nebo poloha montáže této
bezpečnostní mřížky představuje bezpečnostní riziko
VAROVÁNÍ: Bezpečnostní mřížku nepoužívejte, jsou-li poškozeny
její díly nebo dokonce chybí.
VAROVÁNÍ: Bezpečnostní mřížku neinstalujte do okenních otvorů
VAROVÁNÍ: Bezpečnostní mřížku nepoužívejte, jakmile ji Vaše dítě
může přelézt

Montážní návod
NÁVOD PROSÍM USCHOVAT
Než se pokusíte zavřít ochrannou mřížku BEN,přečtěte si pečlivě
montážní návod. Jinak by mohlo dojít k poškození produktu a
následně pak k ohrožení dětí. Produkt nesmí vykazovat žádné
poškození. Dodavatel musí být informován o eventuelních
poškozeních při dopravě, před tím než začnete produkt užívat.
Jestliže byl výrobek nainstalován přesně podle montážního návodu
splňuje následující normy:
ASTMF 1004-04
12227:1999
EN 1930:2000
Pokyny pro údržbu:
• Výrobek není třeba natírat
• Části mřížky a plastové díly je možné očistit mýdlovou vodou nebo
navlhčeným hadříkem
•Nepoužívejte žádné ostré čistící prostředky. Nebělte ani nemalujte
jinou barvou (při malování)
VAROVÁNÍ:
• Tato mřížka je vhodná pro děti od 6 do 24 měsíců staří
• Při užití ochranné mřížky (ke kamnům) ji nikdy nepoužívejte bez
řádného upevnění pomocí k tomu určených dílů do stěny (stěnová
lišta,zámková lišta a spojovací díl)
•Při užití ochranné mřížky ke krbu je nutné dodržet následující
vdálenosti pro její umístění-75 cm od zdroje tepla a minimálně 90
cm od otevřeného ohně
•Protože každý krb/kamna mohou dosahovat různých teplot,
považujte výše uvedené vzdálenosti za orientační. Před definitivním
umístěním mřížky je nutné provést test při maximální dosažené

Montáž
1.Kamna
Vzdálenost dílů mřížky od krbu/kamen musí činit minimálně 75 cm
•mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii
Jestliže není možné dodržet doporučenou vzdálenost, jsou
k dispozici extra dodávané prvky/díly
2.Kamna
Vzdálenost dílů mřížky od otevřeného ohně musí činit minimálně 90
cm
•mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii
•Uvedené minimální vzdálenosti ke krbu/kamnům jsou pouze
doporučení, protože každý krb/kamna mohou dosahovat rozdílných
teplot. Před definitivním umístěním mřížky je třeba provést test při
maximální dosažené teplotě.
•Mřížka by měla být vystavena maximální teplotě ve vzdálenosti
podle montážního návodu. Jestliže je tak horká, že se ji člověk
již nemůže dotknout, musí být mřížka umístěna ve větší vzdálenosti
od zdroje tepla než se doporučuje
3.Umístění nahoře na schody
Jestliže se mřížka umístí nahoru na schody, je nutné dbát
následující pokyny:
• Mřížka se musí ke schodům postavit do oblouku(viz obr. 3)
•Mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii
•Vzdálenost mezi schody a mřížkou musí být minimálně 40 cm.
V případě, že není možné tuto vzdálenost dodržet, jsou k dispozici
extra dodávané prvky /díly
4.Umístění dole ke schodům
Jestliže se mřížka má umístit dole ke schodům, je nutné dbát
následující pokyny:
•Mřížka se musí postavit ke schodům do oblouku(viz obr.4)
•Mřížka se musí umístit co možná nejdále od schodů, aby dítě
nemohlo dosáhnout na nejnižší schod/stupeň a nemohlo se tak
vyšplhat přes mřížku. Vzdálenost od nejnižšího schodu musí být
minimálně 40 cm
5. Všeobecně
Má se dbát skutečnosti, že dítě může skrz mříž sahat do okolí.
Proto se musí mříž umístit do větší vzdálenosti od předmětů
v okolí.
•Mřížka nesmí být nikdy postaven v rovné linii
6.Vybalte mřížku z obalu na stabilní ploše.Madlo musí směřovat
nahoru, klouby s vybráním dolů.

Ochrannou mřížku rozdělte na 2 části tak, že přizvednete svislou
výplň umístěnou v kloubu(viz obr.6) a vysunete do strany ze
spodního kloubu(viz obr. 6a)
7.Rozpojení částí
Díl(1), u kterého směřují kloubové zoubky dolů, uchopte v rohu a
lehce přizvedněte. Zároveň na něho navazující díl(2) přitlačte
směrem dolů. Díl pak pootočte(3)(viz obr.7)
8.Mřížku nastavte do požadovaného tvaru. Obě části vyklapněte od
sebe a koncový díl s kuželovým kloubem pod ním pomocí horního
kloubu nastavte do jedné linie (viz obr.8) Klouby dole i nahoře musí
do sebe zapadnout (viz vnější řez u obr.8)
9. Spojte pak obě části a při tom zatlačte svislou výplň(1) do
horního kloubu a nechte jej vklouznout do falcu(2)
10.Spojovací díl(A) oviňte okolo svislé výplně na konci mřížky.
11.Zámkovou lištu (B) nasuňte tak, aby otvory u obou dílů na sebe
navazovaly.
12.Přiložené šrouby(E) a matice(F) určené do dřevěného obložení
nasuňte do 3 otvorů, ale neutahujte. Samosvěrný uzávěr matice
musí být směrem ve (viz obr. 12a)
13.Nasaďte stěnovou lištu(C)do zámkové lišty(B).Postupujte pak
podle obrázků 14 A,B, a C
14.A.Výčnělky u zámkové lišty vycentrujte s otvory u stěnové lišty.
B. Výčnělky pak nasaďte na otvory a stlačte dohromady
C. Zámkovou lištu zatlačte dolů, dokud výčnělky nevypruží ven a
nezaklapne pojistka(viz obr.14)
15.Napojení by nyní měla vypadat jako na obr.15. Lišty a spojovací
díl nejsou ještě pevně přichyceny! Jestliže připevňujete mřížku do
dřevěné stěny, použijte pouze přiložené vrutyy. V případě
připevňování do jiných materiálů (stěn) použijte vhodný spojovací
materiál(není součástí dodávky)
16.VÝSTRAŽNÝ POKYN
Jestliže je mřížka nainstalována okolo krbu/kamen, doporučuje se
minimální vzdálenost od zdroje tepla 75 cm. Jestliže je však mřížka
postavena okolo otevřeného ohně, musí činit minimální vzdálenost
90 cm. viz vzdálenosti prostoru ke krbu/kamnům na obr. 1+2
17.Volně nasazenou spojovací díly natočte, jak lze ke kuželi (viz
obr. 17a). Je důležité sladit kuželovitý díl s napojením (lišty a
spojovací díl)
Na montážní ploše vyznačte tužkou obrys přiložených prvků
napojení.
18. Mřížkou lehce pohněte a stěnovou lištu (C) odsuňte ze zámkové
lišty (B), do níž jsou zatlačeny zavírací jazýčky (obr. 18a) a potom
koncovou lištu vyzdvihněte
19. Stěnovou lištu podržte na obrysu a připevněte 3 přiložené vruty.
Dva z nich musí být vsazeny do koncových otvorů lišty
a třetí do prostředka lišty. Jestliže toto není možné (např. při
připevňování do cihlové stěny), musí oba šrouby/vruty být na
koncích lišty co možná nejdále od sebe a třetí musí být umístěn co
možná nejblíže středu.
Poznámka: Přiložené vruty jsou myšleny pouze pro připevnění do
dřeva. Při připevňování do jiných materiálů je nutné použít příslušné
šrouby/vruty a hmoždinky.
20.Mřížku opět přiložte na zeď. K ní pak zámkovou lištu Vsaďte do
stěnové lišty. Dotáhněte volné vruty.
21. Druhý konec mřížky nasaďte a připevněte stejným
způsobem(viz obr. 10-20)
22. Madlo co možná nejvíce stlačit (1)
23. Dvířka lze nyní otevřít do libovolné polohy (2)
24. Uzamčení průchozího dílu:
Madlo co možná nejvíce stlačit a spodek dvířek vyrovnat do linie
rámu mřížky. Madlo uvolnit: dvířka jsou pak zavřená
25. Průchozí díl je pak pevně uzamknut, když je hák a madlo
zapadlý do otvoru protilehlého kloubu (viz Pos. A)a když jsou čep
zámku a otvor na spodním dílu rámu do sebe chycené. Je třeba
vyzkoušet, zda-li jsou oba uzávěry zapadlé, jinak nejsou dvířka
bezpečně uzavřená.

a na druhém kuželovitý kloub. To umožňuje nasadit prodloužení ke
každému dílu/části výplň je možné odstranit-přizvednutím(1) a
vysunutím(2). Aby jste se vyhnuli opětovnému nasazování
víček/krytek/ kloubů můžete jednotlivá prodloužení nasazovat podle
následujícího zobrazení.
27.Jestliže má být odstraněn jeden díl mřížky, vždy odstraňte
koncový/koncové díly/části mřížky. Odnimatelná svislá výplň
se musí odstranit tím, že se nejprve přizvedne(1) a z falcu posune z
kloubu(2) Díly/části mřížky vyzdvihnout.
28. Volné krytky odstraňte z koncového dílu/části
29./30.Připevnění kloubového víčka/kužele/ krytek. Podle toho, kolik
prodloužení se má odstranit nebo připojit budou vypadat zbývající
koncové a ostatní díly/části-tak, jak je ukázáno na obr. 29 a 30.
Vsaďte volná víčka a krytky na nynější koncový prvek podle
obr. 29 a 30(další víčka a krytky jsou přibaleny jako příslušenství
pro montáž do zdi v plastikovém sáčku).

