
Használati útmutató 
 
Termék neve: TULIA 

Termék típusa: TEXTIL KORLÁT 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197  www.babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot 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 MEGFELELŐEN TARTSA BE A JAVASOLT UTASÍTÁSOKAT A JÖVŐBEN 

Az összeszerelés és a termék telepítése előtt olvassa el a teljes útmutatót. 

 

Figyelmeztetés! 

 

- Figyelem! A helytelen telepítés veszélyes lehet. 

- Figyelem! Ne használja a biztonsági akadályt, ha valamelyik alkatrész sérült vagy hiányzik. 

- Figyelem - A biztonsági akadályt nem szabad az ablakra felszerelni. 

- Ez a biztonsági akadály megfelel az EN 1930: 2011 szabványnak 

- Ez a biztonsági akadály kizárólag háztartási célokra szolgál. 

- Ez a biztonsági akadály 24 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára használható. 

- Ha a biztonsági akadályt a lépcső tetején használják, akkor azt nem szabad a felső lépcsőfok alá helyezni. 

- Ha a biztonsági akadályt a lépcső alján használják, akkor azt a lehető legalacsonyabb lépcsőfokra kell elhelyezni. 

- A biztonsági akadályt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az utasításoknak megfelelően működik-e. 

- Bármilyen kiegészítő vagy cserealkatrészt csak a gyártótól vagy a forgalmazótól szabad beszerezni. 

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági akadály megfelelően van-e zárva. 

- A rögzítőfelületeknek a célnak megfelelőnek és szerkezetileg szilárdnak kell lennie. 

- Veszély jelent az idősebb gyermekekre, akik átmászhatnak a biztonsági kapun. 

- Hagyja abba a kapu használatát, ha már gyermeke át tudna mászni rajta. 

- Ez a biztonsági akadály kézi zárórendszerrel rendelkezik. 

- Ezt a biztonsági kaput 0-140 cm (0-55 inch) széles ajtónál tudja használni. 

1. Tartozékok 

 

A - Gördülő / biztonsági akadály 

B - felső reteszelő konzol 

C - Alsó rögzítőkonzol 

D - Felső rögzítőhorog 

E - Alsó rögzítőhorog 

F - Fogantyú 

G - 4 * 25 csavar 

H - Sablon 

I - Szélesség memorizáló gomb 

J – Elengedő gomb 

K – Dugó 

 

2. Elhelyezés 

 

A behúzható biztonsági kaput be lehet helyezni a nyílásokba / lépcsők elé (2-1), vagy a falra / lépcső elé 

(2-2). FIGYELMEZTETÉS a lépcsőn lévő biztonsági akadály helyzete függ a gyermek helyzetétől a 

lépcsőhöz viszonyítva. A biztonsági kapu felszerelésekor a lépcső tetejére helyezze a kaput a 

legfelső lépcsőfokra, az első lépéstől (2-3) 15 cm távolságra. Amikor a behúzható biztonsági 

kaput a lépcső aljára illeszti, helyezze a kaput a legalacsonyabb lépcsőfokra (2-3). Mindig 

ellenőrizze, hogy a biztonsági akadály a sablonnak megfelelő helyzetben van-e. A 

visszahúzható biztonsági kapu rögzítése előtt döntse el, hogy balról-jobbra szeretné nyitni, 

vagy fordítva, és így melyik oldal lesz a legmegfelelőbb a fogantyúhoz. 

 

 

3. A háló kihúzásának iránya 

 



A kapu háló része bármilyen szögből kihúzható. felszerelés előtt ellenőrizze a kívánt helyzetet (3-2) 

Megjegyzés: Ne használja a biztonsági kaput, ha nem falra szerelhető, - az ajtókeretek vagy oszlopok vastagok és laposak. Ha a gátat nem pontosan szerelik fel, akkor a 

reteszelés nem lesz megfelelő. 

 

4. Rögzítse a rögzítőhorgokat 

A rögzítőhorgok telepítéséhez először vágja le a sablont a szaggatott vonallal jelölt részen az ábra szerint, keresse meg a keretet / csapot, és tegye rá a sablont közvetlenül. 

Szerelje be a rögzítőhorgokat a fal / ajtó nyílásának mindkét oldalára a mellékelt csavarral (G). Használjon a mellékelt csavarokat és dugókat (H & K), ha betonra vagy 

téglafalra szereli. Más falra történő felszerelés esetén használjon megfelelő rögzítő rendszert. Lásd a (4-1) ábrát. Húzza ki a kaput, lásd: Üzemeltetés, helyezze és tegye az 

egyik kampót (D) a fogantyú felső nyílásában (F), helyezze a kampót a falra / keretre a (4-2. Ábra) szerint, úgy, hogy a kapu megfelelően ki van húzva. Jelölje meg és ha 

szükséges, fúrjon lyukakat, szerelje fel a horgot a falra / keretre a csavarokkal (g). Ismételje meg ezt az eljárást az alsó horognál, ellenőrizze, hogy a kapu megfelelően ki van-

e húzva. 

5. Útmutatások 

 

Igazítsa a kapun lévő jelöléseket a felső reteszelő nyíl jelzéséhez. Lásd az (5-1) ábrát. És 

igazítsa a kapu alsó részét az alsó rögzítőkonzolhoz. Csatlakoztassa a kaput a helyére, amíg 

kattanó hangot nem hall. Lásd az (5-2) ábrát. A kapu kinyitásához a felső reteszelőtartón 

nyomja a reteszt a fal felé, és húzza felfelé a kaput a kioldáshoz. Lásd az (5-3) ábrát. 

 

6. Üzemeltetés 

A behúzható biztonsági kapu könnyen kezelhető egy kézzel. 

7. A biztonsági kapu becsukása 

 

7-1. Nyomja le a középső gombot (I) (memorizált szélességű gomb), és egyszerre húzza fel a 

gombot (I). Most a háló szabadon kihúzható. 

7-2. Amikor látja a piros jelet, A háló szélességét szabadon be tudja állítani. 

7-3. Húzza ki a kaput. 

7-4. Helyezze be a fogantyú alsó rudját az alsó E rögzítőhorogba. 

7-5. Tolja be a fogantyú felső részét a D felső rögzítőhorogba. 

7-6. A hálószélesség rögzítéséhez nyomja le a memorizáló gombot (I). Most a hálószélesség 

beállítása megjegyzésre került. 

8. A kapu kinyitása: 

 

Nem kell nyomni vagy húzni az "I gombot", csak kövesse az alábbi lépéseket, amikor minden 

alkalommal kinyitja a kaput: 

8-1. Nyomja le mindkét oldalon a kioldó gombokat (J). 

8-2. Vegye ki a kapu fogantyúját a felső és az alsó rögzítőhorogból. 

8-3. A háló automatikusan visszahúzódik. 

 

Állítsa vissza a hálószélességet: 

Az exkluzív "memória" kialakítás lehetővé teszi a kapun történő kényelmes átjárást. Minden alkalommal, amikor kihúzza a kaput, az azonos szélességű lesz. 

Ha ezt a kaput új helyre kell telepítenie, kövesse a 7-1 ~ 7-6 lépést a hálószélesség beállításához. Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelölő piros vonal látható-e a 7-6 lépés után. 

 

Karbantartás: 

 

1. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le a felületet enyhe mosószerrel és meleg vízzel. Soha ne tisztítson súroló, ammónia alapú, fehérítő alapú vagy alkoholos 

tisztítószerekkel. 

2. A kiegészítő és cserehálózati alkatrészeket csak a gyártótól szabad beszerezni. 

 

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

 

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


