Käyttöohje // Turvaportti // Tuotenro: 46730
Lisäosat:
Art.Nr. 46900/46901: Jatko 7 cm; Art.Nr. 46905: Y-kara; Art.Nr. 46906: StairFlex
TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI ASENNUSOHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN
Tuotetiedot tuotenro: 46730
•
•
•
•

materiaali: metalli, muovi
säätöleveys 74,0−80,7 cm
jatkopaloilla levennettävissä (max 3 jatkoa per puoli) 122,7 cm asti
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: Älä käytä portaiden yläosassa, kynnys aiheuttaa kompastusvaaran! Hengenvaara!
VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia!
VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää ikkunoissa!
VAROITUS: Ei saa koskaan käyttää ilman seinäkiinnikkeitä!
HUOMIO:
• 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
• jos turvasuojaa käytetään portaiden alaosassa, se tulisi kiinnittää alimman askelman
etuosaan (kuva A)
•
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.
HUOM! Jos vihreä väri ei näy oikeanlaisesta asennuksesta huolimatta, kiinnityspinta ei ole
tarpeeksi vakaa. Tässä tapauksessa täytyy käyttää ruuvattavaa turvaporttia tai tukea seinäpinta
esimerkiksi laudan avulla.
Pidä ostokuitti, käyttöohjeet ja tuotenumero tallessa. Takuu- tai muut vaatimukset on sovittava
yksinomaan jälleenmyyjän kanssa.

ASENNUS:
Katso asennuskuvat pakkauksen mukana olevasta ohjeesta.
Suosittelemme aina kiinnikkeiden ruuvaamista (F). Puupinnalla käytä puuruuveja (G). Kipsi- ja
pehmeillä pinnoilla käytä sopivia ruuveja ja tappeja.

