ŠÍŘKA
Nastavitelná od 69,5 do 106,5 cm

VÝŠKA
Od horní hrany k podlaze 75 cm

Rozšířitelná zábrana s dvojitým
upevněním a zamykáním tlakem shora

DŮLEŽITÉ – NÁVOD PEČLIVĚ PROČTĚTE A DODRŽUJTE.
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
Tato bezpečnostní zábrana splňuje normu EN 1930:2011, když se namontuje
podle tohoto návodu mezi dva čisté, strukturálně nenarušené povrchy.
Tato bezpečnostní zábrana je zkonstruována pro děti do 24 měsíců věku.
Tato bezpečnostní zábrana je určena pouze k domácímu použití.
Manuální systém zavírání. Je vhodná k montáži do rámu dveří a na horním a
dolním konci schodiště. Dbejte, abyste použili vhodné typy montážních
materiálů podle druhu montáž-ního povrchu; vruty do dřeva pro dřevěné
povrchy, univerzální hmoždinky a šrouby do betonu pro betonové povrchy,
univerzální hmoždinky a šrouby do omítek pro omítkové povrchy a šrouby na
kov pro kovové povrchy.
Došlo-li u zábrany k havárii, nesmí se již znovu používat.
Nenechte starší děti zábranu přelézat, může to být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte tento návod, protože nesprávná
montáž může být nebezpečná.
UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž a umístění této bezpečnostní zábrany
mohou být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.
UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat, je-li dítě schopno ji přelézt.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol.
Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí nebezpečí
úrazu či dokonce úmrtí!

ZÁBRANA
ZÁBRANA

UMÍSTĚNÍ

Dolní konec
schodiště

UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ČI UMÍSTĚNÍ
TÉTO BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY MOHOU BÝT
NEBEZPEČNÉ.

NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ
PŘIŠROUBOVANÝCH NÁSTĚNNÝCH MISEK
NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ
PŘIŠROUBOVANÝCH PEVNÝCH
ZÁVĚSŮ A NÁSTĚNNÝCH MISEK

Doporučení před montáží
UPOZORNĚNÍ – Nikdy nepoužívejte bez nástěnných misek.
UPOZORNĚNÍ – Zábrana musí
být namontována ve svislé
poloze, viz obrázek ->
UPOZORNĚNÍ – Bezpečnostní
zábranu nepoužívejte, pokud je
libovolný její komponent
poškozený nebo chybí.
Povrchy, na nichž zábrana
spočívá, by měly být zcela rovné
a alespoň 5 cm široké.
5cm min

PEVNĚ PODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH
(např. rám dveří/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)

VHODNÉ POVRCHY

PLASTOVÝ POVRCH (např. DVEŘNÍ RÁM Z UPVC)

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ
NÁSLEDUJÍCÍVARIANTY MONTÁŽE

Horní konec
schodiště

KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH

Zábrana musí být namontována ve strukturálně
pevném otvoru bez nečistot a mastnoty.
Nesprávné umístění bezpečnostní zábrany vůči
schodům může nepříznivě ovlivnit bezpečnost
vašeho dítěte:
Použijete-li zábranu na horním konci schodiště,
abyste zabránili pádu dítěte se schodů, nesmí být
umístěna níže, než je úroveň nejvyššího schodu.
Použijete-li zábranu na dolním konci schodiště,
abyste zabránili dítěti v lezení nahoru po
schodech, musí být umístěna na nejnižším schodu.
Tento výrobek vyžaduje zakoupení montážních
pomůcek vhodných pro typ povrchu, na nějž se
budou připevňovat nástěnné misky a/nebo
závěsy.

Návod k instalaci
u tlakové montáže
Tato zábrana je vhodná do otvorů o šířkách v rozmezí
od 69,5 cm do 106,5 cm.

1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete zábranu umístit.

X

X1 = 69.5

76.5 cm

A + 1

G + 7

X2 = 76.5

84.5 cm

B + 1

G + 6

X3 = 84.5

91.5 cm

C + 1

G + 5

X4 = 91.5

98.5 cm

D + 1

G + 4

X5 = 98.5

106.5 cm

E + 1

G + 3

2 . Umístěte dvě části zábrany vůči sobě tak, aby zaujímaly jednu z pěti zobrazených pozic podle
velikosti otvoru, do něhož chcete zábranu umístit. Díry na obou částech se musí překrývat.
Panely zábrany zabezpečte proti vzájemnému pohybu našroubováním šroubů 2 B do šroubů 2 A
na horní a dolní hraně zábrany, viz nákres.

A B C

D E

F G

A
B

B

A
A

1 2

3 4 5 6 7

B

3 . Do otvorů vyvrtaných ve čtyřech rozích zábrany zasuňte 4 vřetena D a matice E.
Dbejte, aby vřetena byla do zábrany zasunuta stejně na každé straně.

2

E

2

D

E
D

4 . Ke středu zábrany připevněte pedál F pomocí dvou šroubů G obsažených v balení.
Použijte správné díry, podle šířky otvoru, podobně jako u Kroku 1.

1

F

2

G

X1

X3

X5
X4

X2

5 . Povrchy, na nichž zábrana spočívá, by měly být zcela rovné a alespoň 5 cm široké.
Polohu nástěnných misek C vyznačte na povrch stěny. Horní otvor pro spodní nástěnnou misku
by měl být ve vzdálenosti 89 mm od podlahy. Horní otvor pro horní nástěnnou misku by měl
být 756 mm od podlahy.

4

2

2

C

C
756mm

89mm

Nástěnné misky C připevněte ke zdi pomocí vhodného upevňovacího materiálu podle druhu povrchu:
vruty pro dřevěné povrchy, vhodné hmoždinky a šrouby pro betonové/cihlové/sádrokartonové zdi nebo
šrouby na kov pro kovové povrchy. Tyto šrouby nejsou součástí balení.
Použijte šrouby velikosti 6 (průměr 3,5 mm) s plochou zapuštěnou hlavou s minimální délkou 25 mm.
Krok 5 zopakujte na povrchu protilehlé stěny.
6 . Umístěte zábranu do otvoru a dbejte, aby se pedál dotýkal podlahy. Vřetena v rozích zábrany
nastavte na stejnou délku tak, aby se obě dotýkala zdi. Zábranu vyjměte ven a na jedné straně zábrany
otočte oběma vřeteny šestkrát proti směru hodinových ručiček o 360°.

360°x6

x6
360° x6
360°x6
x6
360° x6
360°

360°

7 . Umístěte zábranu do otvoru. Než vyvinete tlak, zkontrolujte, zda tlakoměry v horních rozích
zábrany ukazují hodnoty vymezené dvěma značkami.

Uprostřed horní hrany zábrany zatlačte směrem dolů. Přesvědčte se, že u zavřené zábrany
je její vzdálenost od zdi na obou stranách minimálně 21 mm a maximálně 63 mm.
DŮLEŽITÉ! Po zavření zábrany se ujistěte, že tlakoměry na horní hraně zábrany ukazují zelené
okénko a pedál pod dolní hranou zábrany se může volně pohybovat. Nemůže-li se pedál volně
pohybovat, pootočte vřeteny na jedné straně ještě jednou o 360° proti směru hodinových ručiček.

!

max 63 mm
min 21 mm
max 63 mm
min 21 mm

8 . Matice E utáhněte klíčem H.

H

H

9 . Zábranu otevírejte tak, že sešlápnete pedál a držíte jej nohou
sešlápnutý (1). Pak uchopíte zábranu za horní hranu,
zatlačíte dolů (2) a nakonec ji zvednete a vyjmete z otvoru (3).

2

3

1

10 . Přesvědčte se, zda po instalaci jsou uzavřená zábrana i pedál vodorovně a uprostřed otvoru.
Vodorovnou polohu zábrany docílíte seřízením vřeten na každém z rohů.

Dbejte, aby zábrana byla po každém použití řádně zavřena.

Návod k instalaci u
závěsné montáže
Tato zábrana je vhodná do otvorů o šířce
mezi 69,5 cm a 106,5 cm.

1. Změřte šířku otvoru, do něhož chcete zábranu umístit.

1

X

X1 = 69,5

77 cm

A + 1

F + 6

X2 = 77

84,5 cm

B + 1

F + 5

X3 = 84,5

92 cm

C + 1

F + 4

X4 = 92

99 cm

D + 1

F + 3

X5 = 99

106,5 cm

E + 1

F + 2

2 . Umístěte dvě části zábrany vůči sobě tak, aby zaujímaly jednu z pěti zobrazených pozic podle
velikosti otvoru, do něhož chcete zábranu umístit. Díry na obou částech se musí překrývat.
Panely zábrany zabezpečte proti vzájemnému pohybu našroubováním šroubů 2 B do šroubů 2 A na
horní a dolní hraně zábrany, viz nákres.
A B C

D E

F

A
B

B

A
A

1 2

3 4

5 6

B

3 . Do otvorů vyvrtaných na jedné straně zábrany vsuňte 2 závěsné tyče I se dvěma maticemi E.
Pak vsuňte 2 vřetena D se dvěma maticemi E do otvorů vyvrtaných na druhé straně zábrany.
Dbejte, aby jak závěsné tyče, tak vřetena byla do zábrany zasunuta stejně.

2

I

2

E

E
D

4 . Pedál F připevněte doprostřed zábrany pomocí dvou šroubů G, které jsou součástí balení.
Použijte správné díry podle šířky otvoru pro zábranu,
1 F 2 G stejně jako u Kroku 1.

X1

X3

X5
X4

X2

5 . Označte polohy závěsů J na povrchu zdi, na níž chcete zábranu pověsit. Horní díra pro spodní
závěs by měla být vzdálena 88 mm od podlahy. Horní díra pro horní závěs by měla být
vzdálena 755 m od podlahy. Na povrchu druhé zdi označte polohy nástěnných misek C.
Horní díra pro spodní nástěnnou misku by měla být vzdálena 89 mm od podlahy a horní díra
pro horní nástěnnou misku by měla být vzdálena 756 mm od podlahy.

4

2

2

C

J
755 mm

756 mm

88 mm 89 mm

Připevněte závěsy J a nástěnné misky C na zeď pomocí vhodného upevňovacího materiálu podle
typu povrchu zdi: vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, vhodné hmoždinky a šrouby pro
betonové/cihlové/sádrokartonové zdi, nebo šrouby na kov pro kovové povrchy.
Tyto šrouby nejsou součástí balení. Použijte šrouby velikosti 6 (průměr 3,5 mm) s plochou
zapuštěnou hlavou a minimální délkou 25 mm.
6 . Umístěte zábranu do otvoru a dbejte, aby se pedál dotýkal podlahy. Upravte závěsné tyče a vřetena
na rozích zábrany tak, aby se všechny dotýkaly zdi.
Vyjměte zábranu z otvoru a otočte oběma vřeteny šestkrát o 360° proti směru hodinových ručiček.

360°x6
360°
360°

x6
x6

360°x6
360°
360°

x6
x6

7 . Umístěte zábranu do otvoru. Než na ni zatlačíte, zkontrolujte, zda tlakoměry v horních rozích
zábrany ukazují hodnoty vymezené dvěma značkami.

Uprostřed horní hrany zábrany zatlačte směrem dolů. Přesvědčte se, že u zavřené zábrany je její
vzdálenost od zdi na obou stranách minimálně 21 mm a maximálně 63 mm.
DŮLEŽITÉ! Po zavření zábrany se ujistěte, že tlakoměry na horní hraně zábrany ukazují zelené okénko a
pedál pod dolní hranou zábrany se může volně pohybovat. Nemůže-li se pedál volně pohybovat,
pootočte vřeteny na jedné straně ještě jednou o 360° proti směru hodinových ručiček.

!

max 63 mm
min 21 mm
max 63 mm
min 21 mm

Všechny čtyři matice
utáhněte klíčem H.

8.

H

H

2

9 . Zábranu otevírejte tak, že sešlápnete pedál a držíte jej
nohou sešlápnutý (1). Pak uchopíte zábranu za horní hranu,
zatlačíte dolů (2) a nakonec ji zvednete a výkyvným
pohybem otevřete (3).

3

1

10 . Přesvědčte se, zda po instalaci jsou uzavřená zábrana i pedál vodorovně. Vodorovnou polohu
zábrany docílíte seřízením vřeten a závěsných tyčí na každém z rohů.

11 . Nakonec zábranu zavřete a
přicvakněte kryty
závěsů K na závěsy.
Tyto kryty uzamknou
závěsné tyče v závěsech.
Později, v případě potřeby,
je lze sejmout pomocí
šroubováku.

K

Dbejte, aby zábrana byla po každém použití řádně zavřena.

ÚDRŽBA
Zábranu pravidelně kontrolujte, abyste si byli jisti, že povrch zdi, nástěnné misky,
vřetena a uzamykací mechanizmy všechny pracují správně.
Seřizujte podle potřeby a řiďte se přitom tímto návodem.
Pro tento výrobek používejte výhradně originální náhradní díly Clippasafe.
Náhradní díly lze získat přes zákaznickou linku Careline nebo na e-mailové adrese uvedené níže.
Žádnou část této zábrany není třeba mazat.
Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte k čištění této zábrany rozpouštědla,
chemické abrazivní prášky ani ostré nástroje.

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118
Modřice
CZ 664 42
Telefon: 547 422 742 - 44
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