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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelo-t választotta. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes 

utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi 

számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Használat előtt figyelmesen olvassa el a 

tájékoztatót. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

FONTOS! OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT ÉS A JAVASLATOKHOZ MEGFELELŐEN TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT A JÖVŐBEN 

A korlátnak kézi zárórendszere van 

FIGYELEM 

Az akadály megfelelő összeszerelés után eléri merevségét. A termék helyes telepítéséhez kövesse az alábbi utasításokat. 

Kapu utasítások 

Részei 

 

Jegyzet! 

A doboz kinyitásakor a zár külön van, ez normális. Kérjük, csavarja be a 4 szélesség-beállítót, amikor a retesz zárva van. 

 

 

 

Telepítési helyek 

Ez a termék beltéri helyiségeknél alkalmas, például hálószoba, konyha, lépcsők, folyosók stb. 

1. A kaput be lehet szerelni a 75–85 cm széles átjárókba. A szélesebb folyosókba történő beépítéshez speciális hosszabbításra van szükség. Az átjáró maximális szélessége 

105 cm, amelyet ezzel a korláttal lehet biztosítani. Ehhez kérjük, használjon két további hosszabbítót (mindegyik 10 cm-es), amelyek mellékeltek. 

2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a felület sima, erős és stabil. 

3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a beállított felület nagyobb-e 3 cm-nél. 

 

Telepítési útmutató 

1. Helyezze a 4 szélesség-beállítót a kapu oldalára (felül és alul). 
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2. Helyezze a kaput arra a helyre, ahol telepíteni kívánja, tegye a gumit a felületre (szélessége meghaladja a 3 cm-t). 

3. Csavarozza be az alsó beállítókat, és hagyja, hogy a kapu függőlegesen álljon. 

4. Csavarozza be a felső beállítókat, engedje, hogy a zár simán záródjon be. 

5. Ellenőrizze a 4 beállítót, ellenőrizze, hogy a kapu megfelelően van-e beállítva. 

6. Bővítmények telepítése. 

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a sín megfelelően van-e felszerelve. 

Kapuhasználati útmutató 

Nyitás módja: 

Nyomja meg a két gombot és húzza le egyszerre. 

1. Mozgassa az ábrán jelzett gombot. 

2. Ezután emelje fel az akadály mozgatható elemét. 

3. A kapu most kinyitható. 

 

 

 



A biztonsági rács éjjeli fénnyel rendelkezik. A szürkületkor a dióda automatikusan kigyullad. 

 

A dióda-érzékelő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot. Az érzékelővel ellátott LED-t egyetlen AAA elem táplálja, amely lehetővé teszi folyamatos 

működését körülbelül 240 órán keresztül. Az akkumulátor cseréjéhez csavarhúzóval csavarja le a diódaházat, majd cserélje ki az elemet egy újra. A folyamat befejezése 

után csavarozza vissza a burkolatot. 

 

Figyelmeztetések: 

• MEGJEGYZÉS: A sín 2 éves gyermekek számára készült. 

• A kapu felállítása előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy elkerülje a veszélyeket. 

• A veszély elkerülése érdekében szerelje fel a kaput egy sima felületre. Mivel a beállító gumi erőteljes erővel bír a felülettel. 

• Ne szerelje be a kaput az ablakra, elkerülve a veszélyeket. Ez a termék csak családi használatra szolgál. 

• A helytelen telepítés veszélyt jelenthet. 

• Ne használja a biztonsági akadályt, ha valamelyik alkatrész sérült vagy hiányzik bármely alkatrésze. 

- Ha a biztonsági akadályt a lépcső tetején használják, akkor azt javasoljuk, hogy helyezze a felső szint alá 

- ajánlott a biztonsági akadály rendszeres ellenőrzése, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságos-e és ezen utasításoknak megfelelően működik-e 

- kiegészítő vagy cserealkatrészeket csak a gyártótól vagy a forgalmazótól ajánlunk 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 

 

A terméket tesztelték, és megfelel a EN 1930:2011 követelményeinek 

 


