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Montážní návod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité.  Zachovejte pro pozdější potřebu těchto 
informací  
Vyhraďte si čas na důkladné prostudování těchto 
instrukcí. 
Případná pochybení mohou způsobit poškození zábrany 
nebo v horším případě zranit Vaše dítě. Při vybalování 
zkontrolujte pečlivě všechny díly. Zábranu nikdy 
nepoužívejte, jsou-li díly zlomeny nebo chybí-li. 
Pozor tato zábrana není konstruována do okenních 
otvorů. 
Je-li zábrana upevněna podle návodu, mezi dvěma  
konstrukčně spolehlivými povrchy, kde není žádná 
překážka, vyhovuje pak  EN 1930:2000 
Produktová informace 
Tato zábrana je vyrobena z masivního dřeva 
Je možné ji vsadit do otvorů od 62,8-104,5cm (24,6”-
41,”) 
• Zajistěte, aby stěna, rám dveří nebo sloupek schodiště 
do nichž budete připevňovat zábranu byly silné a pevné a 
zároveň čisté a bez mastných skvrn 
• Jestliže provádíte montáž do cihly, suché konstrukce či 
jiných odlišných povrchů(než dřevo), je nezbytné 
připevnit na stěnu hladký povrch jako například dřevěné 
prkno či lať  

 
Varování! 
Varování: Nesprávné připevnění nebo umístění této 
zábrany může být nebezpečné 
Varování: Nepoužívejte/neinstalujte tuto bezpečnostní 
zábranu jestliže jsou jakékoliv díly poškozeny nebo 
chybí 
Varování: Tato bezpečnostní zábrana nesmí být 
připevněna/vsazena přes okno 
Varování: Přestaňte užívat tuto zábranu okamžitě, 
jakmile je dítě schopno po ní šplhat 
Důležité poznámky 
VAROVÁNÍ! 
Poloha této bezpečnostní zábrany ve vztahu k 
schodišti/schodům může mít nepříznívý dopad na 
bezpečí Vašeho dítěte 
Dbejte na následující pokyny: 
Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke 
schodišti nahoře, aby zabránila pádu dítěte ze schodů 
dolů, nesmí být umístěna na žádný schod nižší než 
horní/poslední schod(fig.I) 
Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke 
schodišti dole, aby zábranila Vašemu dítěti šplhat po 
schodech nahoru, musí být umístěna na nejnižší 
schod/úroveň schodiště(fig.J) 
• Jestliže byla zábrana vysavena nehodě, nesmí být 
znovu použita 
• Tato zábrana je konstruována pro děti do 24 měsíců 
věku. 
Avšak tento věkový údaj zohledněte při stálém 
pozorováním vývoje Vaše dítěte, protože individuální 
schopnosti dětí se vyvíjejí v různém věku 
• Pozor tento product nemusí vždy zábranit nehodám. 
Nikdy neponechávejte Vaše dítě/děti bez dozoru 
• Jakmile je zábrana instalována, přečtěte si ještě 
jednou návod a zkontrolujte, zda-li je zábrana správně 
upevněna a bezpečná. 
• Jestliže je zábrana poškozená, nesmí být znovu 
použita 
• Nezavěšujte nebo nepřivazujte hračky k žádným 
částem této zábrany 
• Nikdy nedovolte Vašim dětem houpat se na zábraně 
• Pro tento product používejte pouze originální 
náhradní díly Dolle 
• Nikdy nešplhejte přes zábranu, vždy otevřete dvířka 
• Dveře mějte vždy zavřené a uzamčené 
• Pravidelně kontrolujte bezpečnost upevnění 
(fixačních bodů) a celkový stav dílů. V případě 
potřeby vyrovnejte a nastavte podle montážního 
návodu. 
• Opakovaně kontrolujte volnost pohybu 
uzamykatelného mechanismu 
• Nedovolte starším dětem, aby šplhaly přes dvířka, 
neboť to pro ně může být nebezpečné 


