INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERKI PIA
PL:

UWAGA!
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ ULOTKĄ ORAZ ZACHOWAĆ JĄ DO WGLĄDU!
UWAGA: Nieprawidłowo zamontowana barierka może zagrażać bezpieczeństwu dziecka
UWAGA: W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu nie należy montować barierki
i natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, zgłaszając problem z zakupionym towarem.
UWAGA: Barierka nie jest przeznaczona do montażu w otworach okiennych.
Barierkę należy zawsze montować używając plastikowych nakładek na ścianę.
Należy pamiętać o ryzyku związanym z używaniem barierki przez dzieci.
Zabrania się przechodzenia przez zamkniętą barierkę. Zawsze należy ją otwierać.
Huśtanie się na barierce (nawet w przypadku dzieci) jest zabronione, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia barierki.
Barierka może być używana tylko wewnątrz budynku.
Barierka spełnia normę EN 1930:2000, pod warunkiem montażu zgodnie z instrukcją, czyli pomiędzy dwiema gładkimi
i stabilnymi powierzchniami.
Kiedy barierka nie jest użytkowana, należy zawsze pozostawiać ją zamkniętą na zamek.
Jeśli barierkę montuje się u góry schodów, należy zamontować ją na poziomie ostatniego stopnia (tj. na górnej kondygnacji)
Jeśli barierka jest montowana na dole schodów, należy zamontować ją na ostatnim stopniu, aby dziecko nie mogło się na nią wspiąć.
Należy pamiętać, że barierka nie jest w stanie zapobiec wszystkim wypadkom.
Nie należy pozostawiać dziecka bez opieki!
Barierka jest przeznaczona dla dzieci do 2 lat. Jednakże należy bacznie obserwować, czy dziecko nawet poniżej tego wieku
nie nabyło umiejętności otwierania barierki lub nie wspina się na nią.
Jeżeli barierka będzie montowana do powierzchni wykonanej z cegły, ścianki gipsowo-kartonowej lub podobnej powierzchni,
może okazać się koniecznym zamontowanie do ściany elementu o gładkiej, równej powierzchni, np. drewnianej listwy.
W przypadku uszkodzenia barierki, należy zaprzestać jej użytkowania.
W przypadku wymiany elementów barierki, należy używać tylko oryginalnych części producenta – firmy DOLLE.
Barierka zamykana i otwierana jest ręcznie.
Co jakiś czas należy sprawdzać ogólny stan barierki, a w szczególności, czy mocowania barierki nie poluźniły się.
Po montażu barierki należy jeszcze raz przeczytać instrukcję, sprawdzając równocześnie czy barierka została
zamontowana poprawnie!
Barierka jest wykonana z drewna.
Barierkę należy czyścić, używając ciepłej wody z niewielką ilością mydła i wilgotnej szmatki.
Nie należy używać środków czyszczących lub wybielaczy.
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