ŠÍŘKA
Nastavitelná od 73 do 96 cm

VÝŠKA
Od horní hrany k podlaze 76,5 cm

Rozšířitelná výkyvná
bezpečnostní zábrana
DŮLEŽITÉ – TENTO NÁVOD (CZ) SI PEČLIVĚ
PROČTĚTE A DODRŽUJTE JEJ.
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.
Tato bezpečnostní zábrana odpovídá normě EN 1930:2011, když se namontuje podle tohoto návodu mezi dva
čisté, strukturálně neporušené povrchy. Tato bezpečnostní zábrana je zkonstruována pro děti do 24 měsíců věku.
Tato bezpečnostní zábrana je určena pouze k použití v domácnosti. Manuální systém uzavírání.
Je vhodná k montáži do rámu dveří a u horního a dolního konce schodiště. Dbejte, abyste používali správný typ
upevňovacího materiálu podle druhu povrchu, který je k dispozici: Nalepovací podložky pro vhodné povrchy nebo
vruty do dřeva pro dřevěné povrchy, víceúčelové hmoždinky a šrouby do betonu pro betonové povrchy,
víceúčelové hmoždinky a šrouby do omítek pro omítané povrchy a šrouby na kov pro kovové povrchy.
Došlo-li k poškození zábrany havárií, nesmí se již znovu používat. Nedovolte starším dětem, aby zábranu přelézaly,
neboť to může představovat nebezpečí. Pro výrobek používejte jen originální náhradní díly firmy Clippasafe.
Pravidelně kontrolujte bezpečnost upevňovacího materiálu i celkový stav každé součásti.
V nutném případě je seřiďte podle tohoto návodu.
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si přečtěte tento návod, protože nesprávná instalace může být nebezpečná.
UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž nebo umístění této bezpečnostní zábrany mohou být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábranu nepoužívejte tehdy, pokud jsou libovolné komponenty poškozené nebo chybí.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní zábrana se nesmí montovat do oken.
UPOZORNĚNÍ: Zábranu přestaňte používat tehdy, pokud je ji dítě schopno přelézt.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte bez nástěnných konzol.
Pokud děti zábranu dokáží přelézt či s ní jakkoli manipulovat, hrozí nebezpečí úrazu či dokonce úmrtí!
Další díly nebo náhradní díly lze získat pouze od výrobce či distributora.
Očistu zábrany provádějte teplou vodou a neagresivním čisticím prostředkem.

Obsah
vřeteno x 4

matice x 4

pružná
podložka x 4

klíčx1

nástěná
miska x4

7cm
nástavce
x2

ZÁBRANA

nalepovací
podložky x4

Každý 7 cm nástavec
se stává ze svislé tyče
a horního a dolního upevnění

pouzdro
vřetene x4

Umístění
UPOZORNĚNÍ – NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ČI UMÍSTĚNÍ
TÉTO BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ.
Musí-li být zábrana namontována k oblému schodišťovému
sloupku, jsou zvlášť k tomu k dispozici vřetena tvaru Y,
která nahradí standardní vřetena a nástěnné misky
dodávané s touto zábranou. Montážní povrchy musí
být vhodné pro tento účel a strukturálně neporušené.

dolní konec
schodů

horní konec
schodů

Rady před
instalací

KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH

PLASTOVÝ POVRCH
(např. DVEŘNÍ RÁM Z UPVC)

KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH

TAPETOVANÝ POVRCH

SÁDROKARTONOVÁ PŘEPÁŽKOVÁ
STĚNA – DOPORUČUJEME
PODEPŘÍT DŘEVĚNOU LIŠTOU

OMÍTKOVÝ POVRCH

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ
VARIANTY MONTÁŽE

NEPODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH
(např. schod/schodištní sloupek)

Povrchy, k nimž zábrana přiléhá, by měly být zcela
ploché a minimálně 5 cm široké. Je možné, že k tomuto
výrobku bude třeba zakoupit příslušné montážní
pomůcky vhodné pro povrch, k němuž se namontují
nástěnné misky.

PEVNĚ PODEPŘENÝ DŘEVĚNÝ POVRCH
(např. rám dveří/soklová podlažní lišta)

VHODNÉ POVRCHY (tabulka je v originálu svislá)

NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ
NALEPOVACÍCH NÁSTĚNNÝCH
MISEK PO OBOU STRANÁCH
NÍZKOTLAKÁ MONTÁŽ POMOCÍ
PŘIŠROUBOVATELNÝCH NÁSTĚNNÝCH
MISEK PO OBOU STRANÁCH

UPOZORNĚNÍ – NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ NÁSTĚNNÝCH MISEK.
Bez nástavců je zábrana vhodná do otvorů o šířce mezi 73 cm a 82 cm.
Je-li mezera širší, viz směrnice pro nástavce níže.
V případě nutnosti namontujte nejprve nástavec (nástavce) a pak se řiďte pokyny pro instalaci (Část D).
Dva 7 cm nástavce jsou součástí balení, 18 cm nástavce jsou k dostání zvlášť.
POTŘEBNÉ NÁSTAVCE
MEZERA

7cm

82 - 89cm

1

89 - 96cm

2

18cm

1

96 - 100cm
100 - 107cm

1

107 - 114cm

1

1
1

114 - 118cm

2

118 - 125cm

1

125 - 132cm

7+18cm

UPOZORNĚNÍ – ZÁBRANA
MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA
SVISLE, VIZ OBRÁZEK,
TAK, ABY VÝKYVNÝ
ZAVÍRACÍ MECHANIZMUS
SPRÁVNĚ FUNGOVAL.

1
2

UPOZORNĚNÍ - PŘI MONTÁŽI NA SCHODIŠTĚ
VŽDY BLOKUJTE JEDEN SMĚR OTEVÍRÁNÍ TAK,
ABY SE ZÁBRANA OTEVÍRALA VŽDY JEN SMĚREM
OD SCHODIŠTĚ (viz návod k instalaci).

Instalace
1.
x4

4

2.

2x

or 4x

2x

2x 2x

nedodává

or 4x
nedodává

se

se

747mm

37mm

Vzdálenosti znázorněné shora jsou určeny jen pro montáž šroubů. Budete-li používat nalepovací
podložky, dbejte, aby zeď byla čistá, suchá a bez jakékoliv mastnoty a srovnejte nástěnné misky
do jedné roviny s vřeteny v brance.

3.
4

4.
x

x

min 12mm
max 60mm

90°

90°

5.

6.

Zábrana se zavírá tak, že buď kývnete dvířky zábrany v otočném kloubu z polohy otevřeno,
nebo ji zavřete manuálně tak, že podržíte rukojeť a zavíráte dvířka zábrany,
dokud nezapadnou do polohy zavřeno. Než od zábrany odejdete, vždy se přesvědčte,
že je zavřená a zamčená.

7.

Zablokování směru otevření zábrany.

Montáž 7 cm nástavce
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Je-li nutno přidat druhý 7cm nástavec, postup zopakujte na druhé straně zábrany.

Montáž 18 cm nástavce – k dostání zvlášť
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Je-li nutno přidat druhý 18 cm nástavec, postup zopakujte na druhé straně zábrany.

Montáž 7 cm a 18 cm nástavce
2.

1.

4.

8.

3.

5.

9.

6.

7.

10.

1
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