NUNO GUARD lemmikkiportti
tuote 102107777

Lue ohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten.
* Portti on tarkoitettu 76 - 85 cm leveään oviaukkoon. Korkeus 76 cm.
* Erikseen on hankittavissa 7 cm levyinen jatkopala.
* Portti asennetaan niin lähelle lattiaa kuin mahdollista. Kompastumisvaara kasvaa huomattavasti
jos portin ja lattian välissä on rakoa.
* Portin saa asentaa vain puisiin ovenkarmeihin. Jos asennus on seinien väliin niin varmista että
asennusalue on hyvin tuettu.
* Muista että painekiinnitetty portti voi irrota äkillisen voimakkaan iskun vuoksi.
* Tarkista säännöllisesti että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja ehjiä.
* Tarkista säännöllisesti että lukkomekanismi toimii oikein.
* Huomioi että lemmikit voivat puskea itsensä läpi hyvin pienistä aukoista. Tätä porttia saa käyttää
vain eläimillä, joiden pää tai keho ei sovi portin aukoista tai portin ja seinän välistä.
HUOMIO! Älä poista muovikiinnikettä, jolla portti on suljettu kuljetuksen ajaksi, ennen kuin portti on
asennettu paikalleen.
Osat ja tarvikkeet
A. Porttikehys
B. Säätöruuvit
C. Ruuvit seinätulppien kiinnitykseen
D. Muoviproput
E. Seinätulpat
F. Asennustyynyt seinätulpille
G. Asennusavain

Huom! Pakkaus sisältää pieniä osia,
jotka voivat olla vaarallisia. Pidä
poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeen mukaisesti asennettuna portti täyttää standardin EN1930:2011 mukaiset
vaatimukset ja voidaan käyttää turvaporttina myös 6 - 24 kk ikäisille lapsille. Älä käytä
porttia mikäli sen korkeus on alle 3/4 lapsen pituudesta.

Asentaminen
* ilman jatkopalaa

1. Laita paikalleen kaikki neljä säätöruuvia.

2. Aseta portti niin että se on suorassa
keskellä oviaukkoa.

3. Kierrä ensin alaosan säätöruuveja niin että
kumitassut ottavat kiinni ovenkarmiin tai seinään.
Älä kiristä vielä.

4. Kierrä yläosan säätöruuvit samalla
tavalla kuin alaosan ruuvit.

5. Kiristä asennusavaimella ylempiä säätöruuveja
6. Kiristä alaosan säätöruuvit niin että
niin että lukko-osan ja vastakappaleen väliin jää 1,5 joka kulmaan jää saman kokoinen
mm rako.
rako portin ja seinän väliin. Katkaise

Porttiin on erikseen ostettavissa jatko-osa, 7 cm
Liitä jatko-osan mukana tulevat liittimet niin että pidempi pää tulee jatkoon päin.
Laita säätöruuvit jatkopalan toiseen reunaan ja asenna portti ohjeen mukaisesti.

Laita säätöruuvit jatkopalan toiseen reunaan ja asenna portti ohjeen mukaisesti.
* Asentaminen seinätulppien kanssa
Portti asennetaan pingottamalla, joten seinätulppien käyttäminen ei ole välttämätöntä kun
portti asennetaan oviaukkoon. Jos porttia käytetään portaiden yläpäässä on asennuksessa
käytettävä seinätulppia. Joka tapauksessa ne tekevät portista tukevamman.

2. Poraa ruuveille reiät 5,5 mm
1. Kun portti on paikallaan merkitse kynällä
seinätulppien paikka. Varmista että alimman ruuvin terällä.
paikan ja lattian väli on 2 cm ja ylemmän ruuvin
reiän paikka 71,4 cm lattiasta.

3. Laita proput porattuihin reikiin.

4. Poista asennustyynyistä
suojapaperit ja kiinnitä seinätulpat

5. Kiinnitä seinätulpat ruuveilla.

6. Laita portti paikalleen.
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