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Lista części:

Ostrzeżenie:

Utrzymanie i pielęgnacja

Obsługa bramki:
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INSTRUKCJA  
Bramka bezpieczeństwa - kojec Royale Converta     3w1 
* Kojec dla dziecka  *  Zabezpieczenie kominka  *  Szeroka bramka
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„WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEJ 
WSKAZÓWKAMI , ZACHOWAJ W CELU POWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI”.
Bramka zabezpieczająca jest zgodna z standardem: EN 1227:2010

TEE-ZED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU ORAZ ZŁEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU. 

Tee-Zed Products Pty Ltd, 
PO Box 2022, 
Bondi Junction NSW 1355   
Australia Ph: (02) 9386 4000

Tee-Zed Products (N.Z.) Ltd 
PO Box 64013, 
Botany Town Centre, Auckland   
New Zealand Ph: (09) 274 8788

Dream Baby® products by  

info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Import i Dystrybucja: 
R. Marszolik, J. Musioł Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna, 
ul. Marklowicka 17,   44-300 Wodzisław Śląski, 

tel. +48 32  453 01 71  e-mail: info@marko-baby.pl      
Skype: marko-info      www.marko-baby.pl

Producent:

-   Aby kojec/zabezpieczenie kominka/ szeroka bramka działały prawidłowo muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją.
-   Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie mechanizmy i części są odpowiednio zamocowane oraz czy żadne elementy nie są zużyte, 
    uszkodzone lub czy ich nie brakuje. 
-   Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie elementy sa odpowiednio dokręcone oraz czy mechanizm blokującyfunkcjonuje w odpowiedni 
    sposób. Doregulować w razie konieczności.
-  Wszelkie części zamienne powinny pochodzić od producenta. 
-   Do czyszczenia używaj tylko miękkiej szmatki lub gąbki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego i ciepłej wody. Do czyszczenia bramki 
    zabezpieczającej nie wolno nigdy stosować rozpuszczalnika ani środków chemicznych oraz środków ścierających (z piaskiem).

facebook.com/Dreambabysafety

youtube.com/user/Dreambabytv

TM

-  WAŻNE: Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją i zachować w celu powołania się w przyszłości.
Przed przystąpieniem do montażu:
-  Przeczytaj uważnie instrukcję.
-  Nie wyrzucaj żadnej części opakowania dopóki nie upewnisz się, że posiadasz wszystkie potrzebne części bramki.
-  Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części bramki lub jest zniszczona skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem Tee-Zed. 
-  Nigdy nie wspinaj się na bramkę. 
-  Nigdy nie pozwalaj dziecku na wspinanie się na bramkę lub huśtanie się na niej.
-  Ta barierka bezpieczeństwa jest przeznaczona do użytku domowego.
-  Barierka bezpieczeństwa powinna być regularnie sprawdzana, aby upewnić się, czy jest ona prawidłowo zamocowana i zabezpieczona zgodnie z poniższą instrukcją. 
-  Barierka nie jest w stanie zapobiec wszystkim wypadkom. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki
-  Nieprawidłowe zamocowanie lub ustawienie niniejszej barierki bezpieczeństwa może być niebezpieczne
-  By zapobiec nieszczęśliwym wypadkom a nawet śmierci, zamontuj bramkę właściwie i używaj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE - ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA PRZEZ UDUSZENIE, PRZED ZMONTOWANIEM USUNĄĆ WSZELKIE OPAKOWANIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KTÓRE 
                              ZALECA SIĘ ZNISZCZYĆ LUB TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI”
OSTRZEŻENIE  - Przeczytaj instrukcje przed instalacją, ponieważ nieprawidłowa instalacja może stwarzać niebezpieczeństwo
OSTRZEZENIE - Nieprawidłowe zamocowanie lub ustawienie niniejszej barierki bezpieczeństwa może być niebezpieczne
OSTRZEŻENIE - Nie używaj barierki bezpieczeństwa, jeżeli jakikolwiek komponent jest uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek komponentu. 
                               Barierka powinna być zamontowana na sztywnej, stabilnej i czystej powierzchni.
OSTRZEŻENIE - Barierka bezpieczeństwa nie powinna być montowana w oknie.
OSTRZEŻENIE - Nigdy nie używaj barierki bez podkładek montażowych
OSTRZEŻENIE - Zaprzestań używania barierki jeżeli dziecko potrafi przejść przez barierkę lub zaczyna się na nią wspinać.
OSTRZEŻENIE - To opakowanie zawiera nie zamontowane małe elementy i ostre końcówki. Trzymaj z dala od dzieci. Do montażu wyłącznie przez osoby dorosłe.

- Barierka bezpieczeństwa jest przeznaczona do użytku przy dzieciach w wieku do 24 miesiąca.
- Przed włożeniem dziecka do kojca, upewnij się, że kojec jest odpowiednio postawiony oraz, że wszystkie mechanizmy blokujące są odpowiednio zamontowane.
- Nie zamieszczać kojca blisko ognia lub innych źródeł ciepła. Upewnij się, że zabezpieczenie kominka jest zamontowane co najmniej 40cm/16in od źródła ognia.
- Bramka nie zastępuje właściwego nadzoru osób dorosłych. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Nigdy nie używaj kojca/zabezpieczenia kominka/ szerokiej bramki, gdy dziecko potrafi się na nią wspiąć lub ją otworzyć.
Ta barierka bezpieczeństwa jest przeznaczona do użytku domowego, wewnątrz.

OSTRZEŻENIE:  To opakowanie zawiera nie zamontowane 
małe elementy i ostre końcówki. Trzymaj z dala od dzieci. 
Do montażu wyłącznie przez osoby dorosłe.

A   Panel bramki
B   Panel rozszerzenia
C   Górne mocowanie zawiasów
D  Śruba zabezpieczająca
E   Dolny zawias
F   Pionowy pręt
G  Pionowy pręt modułowego panelu
H  Zamek zwalniający bramkę
I    Górna blokada bramki
J   Dolna blokada bramki

Ścienne części montażowe:
K   Górna podstawa (strona X) 
L   Górna podstawa (strona Y)
M  Dolne podstawy
N   Śruby (38mm/1,5in)
O   Dolna pokrywa zawiasu (zamontowana)
P   Zatrzastki zabezpieczające

Części wymagane do montażu:
Q   Klucz imbusowy (4mm)
Ostrzeżenie: 
Klucz imbusowy trzymaj z dala od dzieci. 
Zatrzymaj do użycia w przyszłości.

Strona Y
-  Nawlecz dolną podstawę (M) na pionowy pręt (F).
-  Zamontuj zatrzaski zabezpieczające (P) pod dolny zawias (E)
-  Wstaw górną podstawę (L) na Górne mocowanie zawiasów (C) i przytrzymaj w miejscu.
-  Wstaw pionowy pręt (F) do dolnego zawiasu (E) i górnej podstawy (L)
-  Wstaw śrubę zabezpieczającą (D) i przykręć ją za pomocą klucza imbusowego (Q)

7. Wyrównaj obie strony matrycy 
     i przymocuj za pomocą śrub (N).

8. Ustaw bramkę/zabezpieczenie kominka 
     do pierwotnego kształtu, następnie 
     zamknij i zabezpiecz mocno 
     dokręcając wszystkie śruby 
     zabezpieczające (D)
     za pomocą klucza imbusowego (Q).

Zamontowane 
zabezpieczenie 

kominka

Zamontowana 
szeroka bramka 
bezpieczeństwa

Odbezpiecz zamek zwalniający bramkę and wyciągnij panel bramki (A).
Bramka otwiera się w obu kierunkach.
Zamknij bramkę upewniając się, że górna (I) i dolna (J) blokada bramki 
jest zabezpieczona.
Aby aktywować system przytrzymujący otwarte drzwi należy przytrzymać 
bramkę w pozycji otwartej.
Ważne: zamknij bramkę podczas używania jej przez dzieci.

Tee-Zed uznaje prawa klienta do gwarancji produktu, nie ogranicza oraz nie wyklucza takich praw. Tee-Zed potwierdza, że jego produkty posiadają odpowiednią jakość.  Bramki bezpieczeństwa 
produkowane przez firmę Tee-Zed przeznaczone są do użytkowania opisanego w niniejszej instrukcji i na opakowaniu. Każde użycie produktu inne, niż zalecane w instrukcji i na opakowaniu 
będzie uznawane za nieprawidłowe. Na mocy przepisów prawa, firma Tee-Zed nie ponosi odpowiedzialności za szkody: powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia produktu, powstałe 
w wyniku montażu lub demontażu bramki w sposób inny niż przedstawiono w niniejszej instrukcji, szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone lub umowne.

Akcesoria i bramki bezpieczeństwa DreamBaby produkuje Tee-Zed


