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Ogólne Zasady Bezpiecze stwa

rodki bezpiecze stwa dotycz ce instalacji i u ytkowania
Po rozpakowaniu urz dzenia nale y sprawdzi , czy brama nie jest
uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci co do w a ciwego
stanu bramy nie nale y jej montowa . Wszelkie w tpliwo ci co do
w a ciwego stanu bramy nale y skonsultowa  z wykwalifikowanym
personelem technicznym. Opakowanie sk ada si  z folii, pianek
styropianowych, gwo dzi, itp. i powinno by  przechowywane w miejscu
niedost pnym dla dzieci, gdy  mo e stanowi  ród o zagro enia.
Brama powinna by  wykorzystywana tylko i wy cznie do celów
przewidzianych przez producenta. Ka de inne u ytkowanie jest
niew a ciwe, a wi c niebezpieczne. Producent nie b dzie ponosi
odpowiedzialno ci za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia cia a
wynikaj ce z b dnego, nieuzasadnionego lub niew a ciwego monta u,
u ytkowania oraz wykorzystania bramy.
W przypadku awarii bramy i/lub b dnej obs ugi, prosimy skontaktowa
si  z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem, aby
zorganizowa  niezb dn  konserwacj  i/lub napraw . Producent zaleca
dokonywanie sezonowych przegl dów bramy oraz ewentualn
regulacj  i wypoziomowanie skrzyde .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
Nale y zachowa  bezpieczn  odleg o  od zawiasów tak, aby ubrania
oraz cz ci cia a nie zosta y wci gni te przez zawias.
Nale y pami ta , e brama mo e by  nara ona na dzia anie znacznych
si  (np. wiatru), które mog  by  ród em zagro enia. Nale y pozosta
poza  promieniem otwarcia bramy, gdy brama jest w ruchu.
Zabrania si  dzieciom zabawy w promieniu otwierania si  bramy nawet,
gdy brama jest zamkni ta.
Nale y sprawdzi  zamocowanie  bramy do pod o a oraz czy brama jest
stabilna zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkni tej.
Nale y upewni  si , e zamek jest prawid owo zamontowany i dzia a
poprawnie oraz czy brama po zamkni ciu si  nie otwiera.
Nale y upewni  si , e ka da osoba otwieraj c i zamykaj c bram
obchodzi si  z ni  prawid owo podczas ca ego ruchu urz dzenia tzn.
w sposób uniemo liwiaj cy trzaskanie bram .
Nale y zapozna  wszystkich u ytkowników z niniejsz  instrukcj .
Mo na j  równie  umie ci  w miejscu dost pnym dla wszystkich.
Niniejsz  instrukcj  producenta nale y przestrzega  w celu zapewnienia
prawid owego monta u oraz prawid owego  funkcjonowania bramy.

Utrzymanie
Zamek musi by  sprawdzony w celu zapewnienia prawid owego
funkcjonowania co najmniej raz na dwa miesi ce.

adna cz  bramy nie wymaga smarowania ani wymiany p ynu
smaruj cego.
Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych cz ci zamiennych do naprawy
bramy.
W przypadku uszkodzenia zewn trznej pow oki bramy wynikaj cej
z wad ukrytych ujawniaj cych si  w okresie gwarancji bramy lub pow oki
zamka przed jego instalacj  nale y skontaktowa  si  z autoryzowanym
przedstawicielem filmy w celu naprawy pow oki przy pomocy wy cznie
specjalnej farby.


