Basic turvaportti // Tuotenro 46101
Käyttöohje
Sisältö
Osat
Tuotetiedot
Turvallisuusohjeet
Teileliste
1x Porttinosa A (a)
1x Porttiosa B (b)
2x Saranatapit (c)
2x Säätöruuvit (d)
4x Mutterit (vain tuotenro. 46201) (e)
2x Saranan alaosa (f)
2x Saranan yläosa (g)
4x Liitäntäruuvi (h)
4x Ruuviholkki (i)
8x Kiinnitysruuvi (puupinnalle) (j)
1x Niveltuki A (k)
1x Niveltuki B (l)
2x Stoppari (m)
1x Jakoavain (n)
1x Asennussapluuna (o)
Tarvittavat työkalut – mitta ja ruuvimeisseli
TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI ASENNUSOHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA
VARTEN!
Tuotetiedot tuotenro 46101

• Materiaali: Metalli
• Muovi: PA6, SEBS, POM
• säätöleveys 68-106 cm
• avataan ja suljetaan manuaalisesti

Jos turvaportti on asennettu kahden puhtaan ja rakenteellisesti vakaan pinnan väliin
ohjeiden mukaisesti, se vastaa direktiivin EN 1930:2011 vaatimuksia.
VAROITUS: Väärin asennettuna voi olla vaarallinen!
VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia!
VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää ikkunoissa!
HUOMIO:
• Turvaportti soveltuu alle 24kk ikäisille lapsille
•
•

Jos huomaat, että lapsesi kykenee avaamaan portin yksin ja osaa kiivetä sen yli
(henkilökohtainen lapsen kehitys), älä jatka portin käyttöä.
Varmista, että turvaportin lähellä ei ole esineitä, joita lapsesi voisi käyttää kiipeilytukena.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanhemmat lapset saattavat kivetä portin yli.
Aikuisten ei myöskään tulisi kiivetä portin yli, vaan aina avata portti läpikulkua varten
Turvaportti tulee aina olla suljettu ja lukittu, avoin vain läpikulkua varten
Vanhemmat lapset eivät saa heilua portin ovessa
turvaportin asennuksen jälkeen lue ohjeet uudelleen varmistaaksesi, että portti on asennettu
ja kiinnitetty oikein
tarkista portin turvallinen kiinnitys ja vakaus säännöllisesti; säädä tarvittaessa ohjeiden
mukaisesti
saa käyttää vain valmistajan toimittamia varaosia ja lisävarusteita.
käytä tuotetta vain aiottuun tarkoitukseen ja noudata turvallisuusohjeita
kun havaitaan vikoja, porttia ei enää saa käyttää
leluja ei saa ripustaa turvaporttiin
lasten turvaportti soveltuu vain kotitalouskäyttöön

Turvaportti ei ole lelu. Se ei korvaa aikuisen asianmukaista valvontaa!
Puhdistus: Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita. Puhdista turvaportti
säännöllisesti kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta.
Asennus portaikkoon
Sopii erittäin hyvin asennettavaksi portaikon yläosaan, koska portti aukeaa kokonaan eikä
jätä kynnystä, johon voi kompastua. Avaussuuntaa voi rajoittaa asentamalla mukana
tulevan stopparin (m) (vaihe 5).
(A) Yläosassa asennus portaikon yläosaan, ei portaaseen.
(B) Jos porttia käytetään portaiden alaosassa, se tulee kiinnittää alimmaisen portaan eteen.
A

B

HUOM: Portti on aina avattava vaara-alueelta poispäin vaaratilanteiden välttämiseksi!
Kiinnitys – katso kuvat paketin mukana tulevasta ohjeesta.
Vaihe 1
Aseta säätöruuvit (d) muttereilla porttiosaan (a) ylä- ja alaosaan. Kuvat 1 ja 2.
Vaihe 2
Sijoita porttiosat (a) ja (b) vierekkäin niin, että niiden välissä ei ole rakoa. Kuvat 5 ja 6.
Työnnä ne nyt toisistaan poispäin sivuille niin, että viimeisen pinnan ja seinän tai oven väliin
jää vähintään 30mm mutta enintään 62mm. Kuva 7
Vaihe 3

Yhdistä nämä kaksi porttiosaa (a) ja (b) liitäntäruuveilla (h) ja ruuviholkeilla (i) ylhäältä ja
alhaalta. Kuvat 8 ja 9.
Tarkista, että osat ovat tiiviisti liitettyinä toisiinsa ja että pystysuuntaiset pinnat ovat
suorassa toisiinsa nähden. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.
Vaihe 4 Saranoiden asennus
Merkitse porareiät saranapuolelle asennussapluunan (o) avulla. Ne on merkillä „hinge“.
Kuvat 17, 18 ja 19.
Ensin kiinnitetään vain alaosat (f) puuruuvaukseen soveltuvilla ruuveilla (j). Kuvat 17, 20 ja
21. (Käytä eri asennuspinnoilla sopivia ruuveja ja tappeja.)
Vaihe 5 Lukituspuolen ja stopparin asennus
Merkitse porareiät lukituspuolelle asennussapluunan (o) avulla. Ne on merkillä „latch“.
Kuvat 12, 13 ja 14.
Stopparit (m) voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle puolelle. Tätä varten aseta stopparit
(m) sivusuunnassa niveltukiin (k) ja (l) , kuvat 10 ja 11, ennen kuin kiinnität nämä ruuveilla (j)
Kuvat 15 ja 16.
Vaihe 6 Portin aukaisu ja sulkeminen
Ripusta porttiin kiinnitetyt saranatapit (c) saranoiden alaosakappaleisiin (f). Kiinnitä nyt
saranan yläkappaleet (g). Kuvat 22 ja 23.
Kiinnitä säätöruuvit niin, että ne pääsevät helposti sekä ylhäältä että alhaalta niveltukiin (k)
ja (l). Kuvat 24 ja 25.
Avaa portti painamalla peukalolla niveltuen B (l) klipsiä alas ja nostamalla portin ylös tuesta.
Kuvat 26 ja 27.
Porttia sulkiessa säätöruuvien pitää olla hyvin ja syvällä niveltuissa. Tämän varmistamiseksi
paina porttia alas ilman että painat klipsiä alaspäin.
Neuvo: Varmista portin kiinnitykset, turvallisuus ja sulkemistoiminnot säännöllisesti.
Tarvittaessa korjaa asennusta käyttöohjeen asennusohjeiden mukaisesti.

Pidä ostokuitti, käyttöohjeet ja tuotenumero tallessa. Takuu- tai muut vaatimukset on sovittava
yksinomaan jälleenmyyjän kanssa.

