Varování

Bezpečnostní zábrana pro děti

PIA

Varování: Nesprávné připevnění nebo umístění této zábrany
může být nebezpečné
Varování: Nepoužívejte/neinstalujte tuto bezpečnostní
zábranu jestliže jsou jakékoliv díly poškozeny nebo chybí
Varování: Tato bezpečnostní zábrana nesmí být
připevněna/vsazena přes okno
Varování: Přestaňte užívat tuto zábranu okamžitě, jakmile je
dítě schopno po ní šplhat
Poloha této bezpečnostní zábrany ve vztahu k
schodišti/schodům může mít nepříznívý dopad na bezpečí
Vašeho dítěte
Dbejte na následující pokyny:
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(fig.A)
Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke schodišti
dole, aby zábranila Vašemu dítěti šplhat po schodech
nahoru, musí být umístěna na nejnižší schod/úroveň
schodiště(fig.B)

Montážní návod

Důležité.
informací

Zachovejte pro pozdější potřebu těchto

Vyhraďte si čas na důkladné prostudování těchto instrukcí.
Případná pochybení mohou způsobit poškození zábrany
nebo v horším případě zranit Vaše dítě. Při vybalování
zkontrolujte pečlivě všechny díly. Zábranu nikdy
nepoužívejte, jsou-li díly zlomeny nebo chybí-li.

• Jestliže byla zábrana vysavena nehodě, nesmí být znovu
použita
• Tato zábrana je konstruována pro děti do 24 měsíců věku.
Avšak tento věkový údaj zohledněte při stálém pozorováním
vývoje Vaše dítěte, protože individuální schopnosti dětí se
vyvíjejí v různém věku
• Pozor tento product nemusí vždy zábranit nehodám. Nikdy
neponechávejte Vaše dítě/děti bez dozoru
• Pozor tento product nemusí vždy zábranit nehodám. Nikdy
neponechávejte Vaše dítě/děti bez dozoru
• Jestliže je zábrana poškozená, nesmí být znovu použita

Pozor tato zábrana není konstruována do okenních
otvorů.

• Nezavěšujte nebo nepřivazujte hračky k žádným částem
této zábrany

Je-li zábrana upevněna podle návodu, mezi dvěma
konstrukčně spolehlivými povrchy, kde není žádná
překážka, vyhovuje pak EN 1930:2000

• Nikdy nedovolte Vašim dětem houpat se na zábraně
• Pro tento product používejte pouze originální náhradní díly
Dolle
• Nikdy nešplhejte přes zábranu, vždy otevřete dvířka

Produktová informace
Tato zábrana je vyrobena z masivního dřeva
Je možné ji vsadit do otvorů od 75-113,5cm (31,1”-44,6”)
• Zajistěte, aby stěna, rám dveří nebo sloupek schodiště do
nichž budete připevňovat zábranu byly silné a pevné a
zároveň čisté a bez mastných skvrn
• Jestliže provádíte montáž do cihly, suché konstrukce či
jiných odlišných povrchů(než dřevo), je nezbytné připevnit
na stěnu hladký povrch jako například dřevěné prkno či lať

• Dveře mějte vždy zavřené a uzamčené
• Pravidelně kontrolujte bezpečnost upevnění (fixačních
bodů) a celkový stav dílů. V případě potřeby vyrovnejte a
nastavte podle montážního návodu.
• Opakovaně kontrolujte volnost pohybu uzamykatelného
mechanismu
• Nedovolte starším dětem, aby šplhaly přes dvířka, neboť to
pro ně může být nebezpečné

Pečujte o Váš produkt
• Žádné díly zábrany není třeba mazat
• Čistěte pomocí teplé mýdlové vody nebo vlhkým hadrem
• Nepoužívejte brusné čističe nebo bělidla.
Kontrolní seznam dílů
1 Šablona na postranní závěs(a)
1 šablona pro petlicovou stranu(b)
1 Spodní závěsný díl(c)
1 Horní závěsný trn se zámkovou maticí a čepem(d)
1 Nižší závěsný trn s maticí(e)
1 pružina pro závěs(f)
1 Horní závěs(g)
1 Horní díl pro nižší závěsnou část(h)
4 Protikusy ke šroubům(i)
4 Šrouby (j)
1 Stěnové ložisko(k)
1 Petlicový trna s maticí(I)
1 Klíč na matice(m)
1 Nižší petlice(n)
7 fixačních šroubů(o)
1 stop-kolík(q)
1 dveřní sekce(r)
3 Zámkové matice(s)
3 pružinové disky(t)
1 dveřní sekce(u)
Příprava před užitím
2. Otevřít
1. Stiskněte tlačítko a zároveň zvedněte madlo
2. Zvedněte dveřní sekci
3. Kyvným pohybem otevřete
3. Zavřít
1. Zavřete dveřní sekci
2. Zatlačte dolů madlo
3. Sekce dveří je správně připevněna když vyskočí tlačítko
3. Při sestavování zábrany je důležité připevnit 2 panely tak,
aby mezi závorami nebyla žádná mezera
4. Nastavte vhodnou šířku zábrany tím, že vyberete nejbližší
sadu otvorů na horním a spodním vedení
5. Vložte šroubky(j) a protikusy(i) do horního a spodního
rámu panelů
6.+6a Vložte matku(s), podložku(t) a horní závěsný trn(d).
Trn(e) se má použít v dolní části zábrany
7. Vložte matku(s), podložku(t) trn(l) do spodku protější
části zábrany. Finální nastavení trnů provedem později.
8.Vyřízněte šablonu (a) a (b) podle vytečkované linie na
všech čtyřech okrajích. Podržte šablonu(aú proti povrchu, do
kterého má být zábrana připevněna(závěsná strana)
• Zajistěte, aby šablona byla svisle a kompletně přilehlá a
orientovaná “↓“ směrem k podlaze.
Vyznačte pak body pro budoucí umístění šroubů
9a.+9b. Odstraňte šablonu. Připevněte dva závěsy (c) + (g)
podle označení s otvorem a sloupkem směrem vzhůru
Poznámka: Šroubky(vruty), které jsou součástí dodávky
jsou požitelné pouze do dřevěné konstrukce. V případě
připevnění do jiných konstrukcí, použijte vhodné vruty s
hmoždinkami(průmět=4 mm)
10. Přidržte šablonu(b) proti povrchu,do kterého má být
zábrana připevněna(západková strana)
• Zajistěte, aby šablona byla svisle a kompletně přilehlá a
orientovaná “↓“ směrem k podlaze.
Vyznačte pak body pro budoucí umístění šroubů

11. Vložte stop-kolík(q) do jedné ze dvou děr petlice(n)-viz
11. Dvířka nemohou být otevřena do strany, do které je
vložen stop-kolík.
Důležité: Jestliže je zábrana postavená ke schodům, stopkolík(q) musí být vložen tak, aby se dveře nemohly otevírat
přes schody.
12. Připevněte spodní ložisko do petlicové strany(n) a
použijte 2 vruty(o)
13. Umístěte dvířka do závěsných dílů. Otočte horní trn(d)
tak, aby se sladil s otvory horního závěsu(g)
14. Pootočte spodní trn(e) tak, aby se sladil s spodním
závěsnou tyčkou/čepem(c)
15. Umístěte trn(I) do spodního ložiska(n)
16. Umístěte stěnová ložiska(k) mezi trn a stěnový/dveřní
rám.
17. Označte polohu. Odejměte zábranu.
18. Přišroubujte do stěny ložisko(k) podle označení
19. Odstraňte zábranu
20. Vyšroubujte trn až cca na 3mm od povrchu, do kterého
je připevněn. Dotáhněte matici(20b). Zavřete madlo. Je-li
zábrana správně připevněna/fixována při otevírání a zavírání
madla je potřeba tlak
21. Umístěte zábranu do otvoru tak, že vzdálenostA(závěsná
část) je min.35 mm a max.62 mm. Vzdálenost B(strana
madla) nesmí překročit 62 mm
22. Umístěte pružinu(f) na závěsný čep spodní závěsné části
23. Umístěte horní část(h) na spodní závěs (c)
• Dotáhněte všechny protikusy, šrouby a panelech zábrany
• S použitím dodaného klíče(m), utáhněte zámkové matice
on každém z krajních trnů
24. Když je horní část přichycena, je důležité, že zámkový
system zjišťuje, že horní část nemůže být vytlačena
Poznámka: z bezpečnostních důvodů, horní část MUSÍ být
znovu přichycena, v případě, že je zábrana odtsraněna

