
                                                                                   Návod k obsluze

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!

V792A Zábrana na postel

Popis:

Materiál:

kovový rám s plastovými prvky

materiál: polyester

Rozměry:

šířka zábradlí s rámem: 94 cm

šířka zábradlí bez rámu:  90 cm

výška zábradlí : 48,5 cm

délka chodidla pod matrací: 35 cm

Rozměry balení: 53cm x 14,5cm x 9cm 

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 produkt je vhodný pro děti od 18 měsíců do 5 let. Nepoužívat pro staré a nemocné 
osoby.

Ubezpečte se, že je bariéra bezpečně namontována.

Produkt je pouze k domácímu využití.

Bariéra je určena pro matrace do 32 cm.

Použití:

1, kovové trubky

2, zábrana 90 cm

3, základna

4, šrouby
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obr. Složené zábrany

Montáž:

1, rozložte zábradlí na rovnou plochu

2, spojte trubky tvořící rám dohromady

Stiskněte výstupek trubky

Zasuňte trubku do druhé

3, Spojte horní trubky se základnou

Ujistěte se, že červené tlačítko je na vnější straně.

Slouží k upevnění základny pomocí dlouhých šroubů.
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4, Při montáži spodních trubek otočte plastové nožky o 180 stupňů do polohy znázorněné na 
obrázku a vložte trubky do štěrbiny.

Ujistěte se, že červené tlačítko je na vnější straně.

5, Zvedněte matraci, položte vzpěru na okraj postele a položte matraci zpět na postel.

6, Po usazení by mezi matrací neměla být žádná mezera, vždy by se měla dotýkat strany 
postele.
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7, Sklopte kryt, když jej nepotřebujete.

zmáčkni tlačítko

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra 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. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

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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