ŠÍRKA
Nastaviteľná od 73 do 96 cm

VÝŠKA
Od hornej hrany k podlahe 76,5 cm

Rozšíriteľná výkyvná
bezpečnostná zábrana
DOLEŽITÉ – TENTO NÁVOD (SK) SI POZORNE
PREČÍTAJTE A DODRŽUJTE HO.
USCHOVAJTE PRE NESKORŠIU POTREBU.
Táto bezpečnostná zábrana zodpovedá norme EN 1930:2011,
keď sa namontuje podľa tohoto návodu medzi dva čisté, štrukturálne neporušené povrchy.
Táto bezpečnostná zábrana je skonštruovaná pre deti do veku 24 mesiacov.
Táto bezpečnostná zábrana je určená len k použitiu v domácnosti.
Manuálny systém zatvárania.
Je vhodná k montáži do rámu dverí a u horného a dolného konca schodišťa.
Dbajte, aby ste používali správný typ upevňovacieho materiálu podľa druhu povrchu,
ktorý je k dispozícii: Nalepovacie podložky pre vhodné povrchy alebo vruty do dreva pre drevené povrchy,
viacúčelové hmoždinky a šrúby do betónu pre betónové povrchy,
viacúčelové hmoždinky a šrúby do omietok pre omietané povrchy a šrúby na kov pre kovové povrchy.
Pokiaľ dojde k poškodeniu zábrany haváriou, nesmie se už znovu používať.
Nedovoľte starším deťom, aby zábranu preliezali, mohlo by to byť nebezpečné.
Pre výrobok používajte len originálne náhradné diely firmy Clippasafe.
Pravidelne kontrolujte bezpečnosť upevňovacieho materiálu i celkový stav každej súčiastky.
V nutnom prípade ich nastavte podľa tohoto návodu.
UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si prečítajte tento návod, pretože nesprávna inštalácia može byť nebezpečná.
UPOZORNENIE: Nesprávna montáž alebo umiestenie tejto bezpečnostnej zábrany možu byť nebezpečné.
UPOZORNENIE: Bezpečnostnú zábranu nepoužívajte vtedy, pokiaľ sú ľubovoľné komponenty poškodené alebo chýbajú.
UPOZORNENIE: Bezpečnostná zábrana sa nesmie montovať do okien.
UPOZORNENIE: Zábranu prestaňte používať vtedy, pokiaľ je ju dieťa schopné preliezť.

Obsah
vretená x 4

matice x 4

pružná
podložka x 4

kľúč x1

nástenné
misky x4

7cm
nástavce
x2

ZÁBRANA

nalepovacie
podložky x4

Každý 7 cm nástavec
pozostává zo zvislej tyče
a horného a dolného upevnenia

púzdro
vretena x4

Umiestnenie
UPOZORNENIE – NESPRÁVNA MONTÁŽ ČI UMIESTNENIE
TEJTO BEZPEČNOSTNEJ ZÁBRANY MOŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ.
Ak musí byť zábrana namontovaná k oblému
schodišťovému stĺpu, sú zvlášť k tomu k dispozícii
vretená tvaru Y, ktoré nahradia štandartné vretená a
nástenné misky dodávané s touto zábranou.
Montážne povrchy musia byť vhodné pre tento účel a
štrukturálne neporušené.

Dolný koniec
schodov

Horný koniec
schodov

Rady pred
inštaláciou

KERAMICKÝ DLAŽDICOVÝ POVRCH

PLASTOVÝ POVRCH
(napr. DVEROVÝ RÁM Z UPVC)

KOVOVÝ POVRCH
(napr. HLINÍKOVÝ/OCEĽOVÝ DVEROVÝ RÁM)

TAPETOVANÝ POVRCH

SÁDROKARTONOVÁ PREPÁŽKOVÁ STENA –
DOPORUČUJEME PODOPRIEŤ DREVENOU LIŠTOU

OMIETKOVÝ POVRCH

TATO ZÁBRANA NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ
VARIANTY MONTÁZE

NEPODOPRENÝ DREVENÝ POVRCH
(napr. schod/schodiskový stĺpik)

Povrchy, ku ktorým zábrana prilieha, by mali byť úplne
ploché a minimálne 5 cm široké. Je možné,
že k tomuto výrobku bude treba zakúpiť príslušné
montážne pomocky vhodné pre povrch,
ku ktorému sa namontujú nástenné misky.

PEVNE PODOPRENÝ DREVENÝ POVRCH
(napr. rám dverí/soklová podlahová lišta)

VHODNÉ POVRCHY (tabulka je v originále zvislá)

NÍZKOTLAKOVÁ MONTÁŽ POMOCOU
NALEPOVACÍCH NÁSTENNÝCH
MISIEK PO OBOCH STRANÁCH
NÍZKOTLAKOVÁ MONTÁŽ POMOCOU
PRIŠRUBOVATEĽNÝCH NÁSTENNÝCH
MISIEK PO OBOCH STRANÁCH

UPOZORNENIE – NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ NÁSTENNÝCH MISIEK.
Bez nástavcov je zábrana vhodná do otvorov o šírke medzi 73 cm a 82 cm. Ak je medzera širšia,
viz smernice pre nástavce nižšie. V prípade nutnosti namontujte najskor nástavec (nástavce) a
potom sa riaďte pokynmi pre inštaláciu (Časť D). Dva 7 cm nástavce sú súčasťou balenia,
18 cm nástavce sú k dostaniu zvlášť.
POTREBNÉ 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

UPOZORNENIE – ZÁBRANA
MUSÍ BYŤ NAMONTOVANÁ
ZVISLE, VIZ OBRÁZOK, TAK,
ABY VÝKYVNÝ ZATVÁRACÍ
MECHANIZMUS SPRÁVNE
FUNGOVAL.

1
2

UPOZORNENIE - PRI MONTÁŽI NA SCHODIŠTE
VŽDY BLOKUJTE JEDEN SMER OTVÁRANIA TAK,
ABY SA ZÁBRANA OTVÁRALA VŽDY LEN SMEROM
OD SCHODIŠŤA (viz návod k inštalácii).

Inštalácia
1.
x4

4

2.

2x

or 4x

2x

2x 2x

nedodává

or 4x
nedodává

sa

sa

747mm

37mm

Vzdialenosti znázornené zhora sú určené len pre montáž šrúbov.
Ak budete používať nalepovacie podložky, dbajte, aby stena bola čistá,
suchá a bez akejkoľvek mastnoty a zrovnajte nástenné misky do jednej roviny s vretenami v branke.

3.
4

4.
x

x

min 12mm
max 60mm

90°

90°

5.

6.

Zábrana sa zatvára tak, že buď kývnete dverami zábrany v otočnom kĺbe z polohy otvorené,
alebo ju zavrite manuálne tak, že podržíte rukovať a zatvárate dvere zábrany,
pokiaľ nezapadnú do polohy zatvorené. Než od zábrany odídete, vždy se presvedčte,
že je zatvorená a zamknutá.

7.

Zablokovanie smeru otvorenia zábrany.

Montáž 7 cm nástavca
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ak je nutné pridať druhý 7cm nástavec, postup zopakujte na druhej strane zábrany.

Montáž 18 cm nástavca – k dostaniu zvlášť
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Ak je nutné pridať druhý 18 cm nástavec, postup zopakujte na druhej strane zábrany.

Montáž 7 cm a 18 cm nástavca
2.

1.

4.

8.

3.

5.

9.

6.

7.

10.

1
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