
Упътване за преграда  Extending Metal, Lindam 

 

Моля, прочетете внимателно инструкциите, за да може да направите правилен монтаж. 

Видеа с насоки за монтаж има и в интернет на www.lindam.com и youtube.  Веднага след 

покупката на преградата и направете цялостна проверка. Ако видите повреда или 

липсваща част – не сглобявайте преградата, а се свържете с търговеца от който е 

направена покупката. Продукта е предназначен само за домашна употреба. 

Препоръчваме ви по време на монтажа около вас да няма малки деца, тъй като в 

комплекта има дребни елементи, които представляват опасност за тях.  

Важна информация: След монтажа трябва редовно да проверявате преградата за да се 

уверите, че всички части действат безпроблемно. Ако монтирате преградата в горна 

част на стълби, то трябва да я поставите на последното стъпало. Същото важи и за 

монтаж в долната част на стълби. Не е подходящ монтаж  на прозорец. Двата края на 

преградата трябва да са захванати за структурно изчистени и здрави повърхности. 

Фикстаторите могат да се поставят и закрепят за гипсокартон, дърво, тухла и др 

Може да се ползва в разстояния от 64.5 до 102 см. без нужда от допълнителни 

удължители. Монтажа започва със закрепяне на фиксаторите към стената – два горе и 

два долу с помощта на дрелка. Следва натягане на тапите в краищата на преградата с 

помощта на отверка. Ако във вашия комплект има дюбели за стена, но вие виждате, че 

те не осигуряват стабилно закрепяне на фиксаторите, се консултирайте в магазин за железария или при вашия търговец за по-добър 

избор. Вратата на преградата се отваря и затваря  като наклоните свободната горната част на фиксатора и повдигнете вратата. Това 

затруднява опити на децата да я отворят, но за възрастен е лесно и става дори с една ръка. Нужната широчина се регулира лесно, след 

което трябва да се застопори. 

Внимание! Ако вашата преграда е била подложена на удар, неправилна употреба, свръхтегло, счупване, неправилен монтаж, огън, 

друг инцидент или серийният номер е бил променен или махнат, то това премахва възможността ви за рекламации към търговеца или 

производителя. Всяка повреда вследствие на неправилен монтаж е отговорност единствено на крайния купувач.  

Внимание! Неправилният монтаж може да е опасен за вас и вашето дете.  

Монтажа трябва да се извърши от възрастен. Преградата е предназначена за деца на възраст до 24м. Не позволявайте по-големи деца 

да се катерят върху нея – това може да доведе до нежелан инцидент. Редовно проверявайте преграда за цялост и правилно 

функциониране. Затварянето не е автоматично, а ръчно. Проверявайте дали сте затворили добре. Ако ви е нужна допълнителна или 

резервна част – обърнете се към търговеца или друг специалист в областта. Преградата сама по себе си не може да предпази детето 

от всякакъв вид инциденти, ето защо не трябва да го оставяте без наблюдение. В определен момент детето ще достигне възраст в 

която ще може да я отваря самичко. Наблюдавайте развитието и способностите му, ако искате да предотвратите подобен момент. 

Малките пръстчета могат да бъдат прискрипани между отваряща/ затваряща се врата на преградата. Не отлепяйте етикети с 

предупреждение – вие може да не сте последния собственик на този продукт. Запазете инструкциите – може да искате да направите 

монтаж на друго място.  

Почистване: използвайте мек почистващ препарат и подсушете.  

Продукта отговаря на Европейски стандарт за качество и безопасност EN 1930:2011. 

 

 Шаблони за фиксаторите за стена 
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