ŠÍŘKA
Nastavitelná od 61 do 109 cm

VÝŠKA
Od horní hrany k podlaze 74 cm

Rozšířitelná bezpečnostní zábrana
Návod k použití / CZ
DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU
Před montáží důkladně pročtěte
UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž či umístění této bezpečnostní zábrany
mohou být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábranu nepoužívejte, jsou-li libovolné
kompo-nenty poškozeny nebo chybí.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.
UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat, pokud ji dítě dokáže přelézt.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol.Tato zábrana je
určena pouze pro domácí použití. Manuální systém uzavírání.
Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí
nebezpečí úrazu či dokonce úmrtí!
Tato zábrana splňuje normu EN 1930:2000, když je namontována podle
návodu.
Tato zábrana je zkonstruována pro děti do stáří 24 měsíců.
Mějte prosím na paměti, že starší děti mohou zábranu přelézt.
Přesvědčte se, že montážní povrchy jsou k tomuto účelu vhodné a strukturálně nenarušené.
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ZÁBRANA

UMÍSTĚNÍ

DOLNÍ KONEC SCHODŮ

UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ
ČI UMÍSTĚNÍ TÉTO BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRANY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ.
Montážní povrchy musí být k tomuto
účelu vhodné a strukturálně nenarušené.

PEVNĚ PODEPŘENÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY
(NAPŘ. DVEŘNÍ RÁM/SOKLOVÁ PODLAŽNÍ LIŠTA)

NEPODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH
(NAPŘ. SCHOD/SCHODIŠTNÍ SLOUPEK)

OMÍTKOVÝ POVRCH

SÁDROKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ STĚNA –
DOPORUČUJEME PODEPŘÍT DŘEVĚNOU LIŠTOU

TAPETOVANÝ POVRCH

KOVOVÝ POVRCH
(NAPŘ. HLINÍKOVÝ/OCELOVÝ DVEŘNÍ RÁM)

PLASTOVÝ POVRCH
(NAPŘ. DVEŘNÍ RÁM Z UPVC)

MOŽNOSTI MONTÁŽE U TÉTO
ZÁBRANY:

VHODNÉ POVRCHY
POVRCH Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC

Poznámka: Montáž k některým
povrchům může vyžadovat zakoupení
vhodných montážních pomůcek zvlášť
k tomuto účelu (např. nástěnný panel).

HORNÍ KONEC SCHODŮ

NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ
ZÁVĚSŮ UCHYCENÝCH ŠROUBY A
NÁSTĚNNÝCH ZÁPADEK

INSTALACE
Zábrana je vhodná do otvorů o šířkách od
61 cm do 109 cm.
X

1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete
zábranu umístit.
2. Nastavte dvě části zábrany na délku
odpovídající jedné z osmi pozic označených písmeny A-G, podle velikosti otvoru.
3. Díry v obou částech zábrany umístěte
tak, aby se překrývaly. Obě části zábrany
pak sešroubujte utažením dvou a dvou
šroubů proti sobě na horní hraně zábrany a
dvou a dvou šroubů proti sobě na spodní
hraně zábrany.
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4. Našroubujte obě vřetena (3) s maticí (4) na
každém z nich na jednu stranu zábrany.
Našroubujte obě závěsné tyče (5) na druhou
stranu zábrany.

4

5. Označte místo pro nástěnnou misku (6) a
nástěnnou západku (7) na opačné zdi, než na
které chcete, aby zábrana byla zavěšena.
Horní díra pro spodní nástěnnou misku (6) by
měla být 96 mm nad podlahou. Horní díra
pro horní nástěnnou misku (7) by měla být
789 mm nad podlahou. Stejným způsobem
označte místa pro závěsy (8) na povrchu zdi,
na níž chcete, aby zábrana byla zavěšena.
Horní díra pro spodní závěs by měla být 75
mm nad podlahou. Horní díra pro horní závěs
by měla být 742 mm nad podlahou.
Nástěnnou misku, západku a závěsy
přimontujte pomocí vhodného materiálu
podle typu povrchu zdi: vruty do dřeva pro
dřevěné povrchy, hmoždinky a vruty do nich
pro cihlové/betonové/omítkové povrchy a
šrouby do kovu pro kovové povrchy. Tyto
šrouby a výztuže nejsou součástí balení.

6. Dejte zábranu na své místo, dbejte, abyste
vsunuli obě závěsné tyče (5) do závěsů (8).
Seřiďte polohu vřeten (3) tak, aby bez
námahy zapadla do nástěnné misky a
nástěnné západky.

7.Přesvědčte se, že vzdálenost mezi
zábranou a stěnou na straně západky není
menší než 18 mm a větší než 60 mm, a že
vzdálenost mezi zábranou a zdí na straně
závěsů není menší než 32 mm a větší než 60
mm. Seřiďte postavení vřeten a/nebo
závěsných tyčí podle potřeby tak, abyste
docílili těchto vzdáleností.

8. K utahování matic používejte přiložený
klíč.
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9. Nakonec přicvakněte kryty závěsů (9) na
závěsy.
POZNÁMKA: Kryty závěsů (9) lze sejmout
šroubovákem, což vám umožní vyzvednout
zábranu ze závěsů a uložit ji někam jinam. Tato
možnost je užitečná v případě, že zábrana není
potřebná stále, např. v domě prarodičů.
9

Používání zábrany
Než začnete zábranu používat, přesvědčte se, že je správně nasazená a bezpečná.
Zábranu otevřete tak,
že zatlačíte na západku
(1) a zábranu (2) zvednete.
1
Zábrana by se měla
otevírat v obou směrech.
Zábranu zavřete ručně tak,
2
že vložíte vřetena do
západky a spodní
nástěnné misky.
Dříve než od zábrany odejdete,
vždy se přesvědčte, že je zavřená a zamčená.

Údržba
Pravidelně zábranu kontrolujte, abyste měli jistotu, že povrch zdi, nástěnné misky, vřetena a
uzamykací zařízení všechna správně fungují. Dodatečné a náhradní součástky lze získat tak, že
budete kontaktovat Oddělení služby zákazníkům firmy Clippasafe prostřednictvím linky
Careline nebo e-mailové adresy uvedené níže.
Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čisticím prostředkem. Žádnou součást
zábrany není třeba mazat. Nikdy nepoužívejte k čištění zábrany rozpouštědla, chemikálie,
abrazivní prášky ani ostré nástroje.
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