
                                                                                    Návod k obsluze
V152 - Zábrana pro děti na schodiště

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

Zábrana zajistí bezpečnost dítěte doma. Výška
75cm, dvířka se otevírají na obě strany, Závěsy
jsou tak sestrojeny, aby si dítě nemohlo
přiskřípnout prsty, Obsahuje několikanásobné jištění (dvojitý zámek, blokující mechanismus),

Veškeré prvky potřebné k montáži jsou součástí kompletu!!! Velmi snadná montáž.

Baleno v kartonové krabici rozměrů 72×79cm – nelze zaslat přes výdejní místo.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Sada obsahuje:

1. Zábrana  2. 4x Závitový kolík 3. 4x plastové kolečko 4. 2x podložka 5. 2x hmoždinky 6. 2x šroub

1. Na pravé straně stěny odměřte 760mm od podlahy na horu

2. Na levé straně stěny odměřte 785mm od podlahy na horu

3. Do stěny vyvrtejte díru 5,5mm o délce 30mm a vložte hmoždinku

4. Připevněte plastové kolečka šroubky

5. Po upevnění všech šroubku můžete namontovat zábranu

6. Umístěte zábranu do středu mezi futra. Začněte točit závitovými 
kolíky. Točte tak dlouho, až mezera zámku rukojeti zmizí.

Nikdy nepoužívej bez podložek při montáži do stěny!

Obr. 1: 1. Závitový kolik  

2. Plastová část kolíku 3. Plastové kolečko
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Montáž mezi zárubně dveří:

1. Na pravé straně stěny odměřte 760mm od podlahy na horu

2. Na levé straně stěny odměřte 785mm od podlahy na horu

3. Umístěte zábranu do středu mezi futra. Začněte točit závitovými 
kolíky. Točte tak dlouho, až mezera zámku rukojeti zmizí.

Namontujte zábranu, tak aby byla vystředěná ve všech 
směrech a nebyla odchýlená.

Pokud zábranu montujete na schodiště je nutné dbát, aby byla namontována dle obrázku.

Po dokončené montáži důkladně překontrolujte pevnost a funkčnost zábrany.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a
laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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