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Návod k obsluze



1. Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, bezpečně nainstalujte bránu nebo kryt a používejte je podle
pokynů výrobce.

2. Nikdy nepoužívejte s dítětem, které je schopné přelézt nebo uvolnit a otevřít bránu nebo kryt.

3. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Tento produkt nemusí nutně zabránit všem nehodám.

4. Používejte pouze se zamykacím západkovým mechanismem, bezpečně zajištěným.

5. Tento výrobek je určen pro použití s   dětmi od 6 - 24 měsíců nebo malými až středními domácími
mazlíčky.

6. Nikdy nepoužívejte s dítětem, které je schopno otevřít nebo přelézt bránu.

7. Správná montáž nebo umístění této brány může být nebezpečné. Nikdy nepouštějte rukojeť když se
brána zatahuje.

8. Tato bezpečnostní závora NESMÍ být namontována přes okenní otvory a podobně.

9. NEPOUŽÍVEJTE bezpečnostní závoru, pokud jsou některé součásti poškozené nebo chybí.

10. Nainstalujte jej mimo dosah ohřívačů a jiných zdrojů tepla.

11. Po zavření brány vždy zkontrolujte, zda je brána zamčená.

12. Pokud se brána používá na spodní straně schodiště, aby zabránila dítěti vylézt nahoru, zábrana musí být
umístěna na nejnižším schodišti.

13. Je-li zabrána na vrcholu schodiště použita, aby zabránila dítěti spadnout ze schodů,

MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO 20 cm ZPĚT od horního schodu.

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY PEČLIVĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Předtím si prosím pečlivě přečtěte návody k použití pomocí této
výsuvné zábraně. Nepoužívejte produkt, pokud je jakákoliv část rozbitá, roztrhaná nebo chybí. Prosím
uschovejte návod pro budoucí použití.

Před montáží a používáním zábrany si, prosím, přečtěte všechny níže uvedené informace, jakékoli
nedodržení těchto varování a pokynů může to mít za následek vážné zranění nebo smrt!

Bezpečnostní instrukce



14. Bezpečnostní zábrana musí být namontována mezi pevné povrchy, jako je zeď nebo dřevo.

15. Děti by se mohly vážně zranit nebo zemřít, pokud by nebyla brána bezpečně namontována.

16. VŽDY instalujte a používejte bránu podle pokynů s použitím všech požadovaných dílů

17. Pro udržení brány na místě MUSÍTE nainstalovat montážní materiál. Bez montážního materiálu může
dítě zábranu shodit a uniknout.

18. NIKDY nepoužívejte k udržení dítěte mimo bazén.

19. Tento výrobek nemusí nutně zabránit všem nehodám.

20. Minimální šířka otvoru je 70 cm; maximální šířka otvoru je 150 cm, nejlepší šířka
otvor je 100 cm.



Poznámka: 

Velice Vám děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Celý proces instalace trvá asi 20 minut. Přečtěte si,
prosím, instalační manuál, vyhledejte odpovídající komponenty a vyberte správné umístění pro instalaci.
Připravte si prosím elektrickou vrtačku, nůžky a popisovač před instalací. 

Pro lepší realizaci separační funkce musí být výrobek instalován na zemi.

Postup instalace





UPOZORNĚNÍ

Tento preventivní výrobek nenahrazuje dohled dospělých. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Pravidelně
kontrolujte bránu, abyste zajistili bezpečné používání.

Poznámka

Pokud nepotřebujete používat tuto zatahovací bránu, stiskněte tlačítko ve spodní části horního držáku,
abyste ji odstranili.

Jak odstranit nebo demontovat: Pokud zábranu nepoužíváte, uložte ji prosím na bezpečné místo, kam děti
nedosáhnou.

Jak udržovat a čistit: povrch výrobku pravidelně otírejte alkoholovou vatou každé dva týdny a pravidelně
prosím kontrolujte funkci výrobku. Pokud najdete nějaké problémy nebo je něk terá část poškozená,
přestaňte ji prosím okamžitě používat.
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