LARS dětská zábrana

Montážní návod
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DŮLEŽITÉ!
PŘEČTĚTE SI A DBEJTE PEČLIVĚ TĚCHTO INSTRUKCÍ. INSTRUKCE UCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ
Informace k produktu: Lars
VAROVÁNÍ: Nesprávná montáž/instalace zábrany může být nebezpečná
VAROVÁNÍ: Zábranu nepoužívejte, v případě, že jakýkoliv díl, je poškozený nebo chybí
VAROVÁNÍ: Bezpečnostní zábrana nesmí být vsazena přes okno
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez fixačních kroužků na stěně
Uvědomte si nebezpečí, která nastávají, když děti používají bezpečnostní zábranu nebo přes ní šplhají.
Nikdy nešplhejte přes zábranu.
.
Nikdy nedovolte dětem houpat se na zábraně.
Tato zábrana je určena pouze pro domácí použití.
Jestliže je připevněna podle instruktáže mezi dvě čisté stabilní plochy, produkt vyhovuje EN1930:2011
Zábrana musí být vždy v zavřené poloze, aby byla zajištěna bezpečnost Vašich dětí
Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke schodišti nahoře, aby zabránila pádu dítěte ze
schodů dolů, nesmí být umístěna na žádný schod nižší než horní/poslední schod
Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke schodišti dole, aby zábranila Vašemu dítěti šplhat
po schodech nahoru, musí být umístěna před nejnižší schod/úroveň schodiště
Dbejte prosím skutečnosti, že tento výrobek ne vždy musí zabránit nehodám, které mohou nastat.
Nikdy neponechávajte děti bez dozoru.
Tato zábrana je konstruována pro děti do 24 měsíců věku.
Avšak tento věkový údaj zohledněte při stálém pozorováním vývoje Vašeho dítěte, neboť individuální
schopnosti dětí se vyvíjejí v různém věku odlišně
Jestliže provádíte montáž do cihly, sádrokartonu či jiných odlišných povrchů(než dřevo), je nezbytné
připevnit na stěnu hladký povrch jako například dřevěné prkno či lať
Jestliže je zábrana poškozená nebo byla vystavena nehodě, nesmí být znovu používána.
Používejte pouze originální náhradní díly pro tuto zábranu.
Tato bezpečnostní zábrana má manuální systém zavírání.
Vždy zkontrolujte, že je bezpečnostní zábrana správně zavřena a uzamčena
Bezpečnostní zábrana by měla být pravidelně kontrolována,
aby bylo zajištěna bezpečnost a fungování podle těchto instrukcí.
Tato bezpečnostní zábrana je vyrobena z kovu.
Při čištění používejte teplou mýdlovou vodu nebo vlhkou tkaninu.
Nepoužívejte brusné ani bělící čistící prostředky.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

