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Instrucțiuni 

Lista părților componente 

A 1x secțiune A a 

porții 

 

B 1x secțiune B a 

porții 

 

C 2x șurub ajustare 

 

 

 

 

D 2x  șurub 

balamale 

 

 

E 2 x piuliță (numai 

pentru articolul nr. 

46220) 

 

F 4 x carcasa de 

fixare 

 

G 2 x parte 

superioară balama 

 

 

H 2x parte 

inferioară balama 

 

I 4 x șuruburi de 

legatură 

 

J 4x șurub manșon

 

K 6x șurub de 

montare în lemn 

 

 

 

L 1x model de 

montare 

 

M 1x cheie fixă 

 

N 1x opritor 

 

 



Unelte necesare: metru linear, șurubeliniță 

 
 

IMPORTANT ! VĂ RUGĂM CITITI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE MAI 

JOS ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CAZUL ÎN CARE VĂ VOR FI NECESARE ÎN 

VIITOR ! PĂSTRAȚI CHEIA FIXĂ FURNIZATĂ ! 

 

____________________________________________________________________________________

Informații despre produs Art. Nr. 46120 

 Material : Oțel 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Lățime variabilă a porții, ajustabilă de la 

73-106 cm 

 Poarta trebuie deschisă și închisă 

manual  

 

Informații despre produs Art. Nr. 46220 

 Material : Lemn de pin ( lăcuit, pinus 

pinea, Noua Zeelandă)  

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Lățime variabilă a porții, ajustabilă de la 

73-104,5 cm 

 Poarta trebuie deschisă și închisă 

manual  

____________________________________________________________________________________ 

Dacă poarta este instalată conform instrucțiunilor, între două suprafețe netede și sigure din punct de 

vedere structural , corespunde cu cerințele directivei BS EN 1930:2011. 

 

ATENȚIE! Instalarea incorectă poate fi periculoasă ! 

ATENȚIE! Poarta de siguranță pentru copii nu poate fi folosită dacă este deteriorată sau dacă lipsesc 

părți componente !  

ATENȚIE! Poarta de siguranță pentru copii nu poate fi folosită pentru ferestre ! 

ATENȚIE ! A nu se folosi in lipsa discurilor-suport pentru perete ! 

 

 



ATENȚIE: 

 Poarta de siguranță este indicată numai copiilor în vârstă de pana la 24 de luni 

 În cazul în care constatați că cel mic este capabil să deschidă singur poarta, respectiv să o 

escaladeze (dezvoltare individuală a copilului), poarta nu ar mai trebui folosită 

 Asigurați-vă că nu există în apropierea porții obiecte pe care copilul le-ar putea folosi drept 

suport pentru a escalada poarta 

 În cazul copiilor de vârste mai mari exista riscul de a putea escalada poarta 

 Adulții, de asemenea,  nu ar trebui să sară peste poartă. Întotdeauna deschideți poarta ca să 

puteți trece 

 Poarta ar trebui să stea mereu închisă și încuiată și să se deschidă numai pentru trecere 

 Copiii de vârste mai mari nu ar trebui să se legene agațați de poartă 

 După instalare, recitiți instrucțiunile pentru a vă asigura că este instalată și montată 

corespunzator 

 Verificați periodic poarta pentru a vă asigura că este montată corect și că este stabilă. În cazul în 

care este necesar, ajustați-o conform indicațiilor următoare 

 Se vor folosi numai părțile de rezervă, componentele și accesoriile furnizate de către producător 

 Folosiți porodusul numai pentru scopul pentru care a fost destinat și acordați atenție măsurilor 

de siguranță 

 Dacă se constată defecte ale produsului, poarta nu mai trebuie folosită 

 A nu se atârna jucării de poartă 

 Poarta de siguranță pentru copii este potrivită doar pentru folosirea în interiorul locuinței 

Poarta de siguranță pentru copii nu este o jucărie. Nu înlocuiește supravegherea corespunzătoare a 

unui adult ! 

Curățarea:  Nu folosiți agenți de curățare puternici sau materiale abrazive. Curățati poarta în mod 

regulat folosind o cârpă umedă și soluție de spălat vase.  

 

Instalarea pe scări  

 

 

În special potrivită pentru instalarea în capătul superior al scărilor, întrucât se deschide complet și nu 

prezintă pericol de împiedicare. În acest caz, limitarea deschiderii se va face prin instalarea opritorului 

furnizat (N) ( Pasul 5) 

 



(A) Instalați în capătul superior al scărilor și nu pe una 

dintre trepte. 

(B) Dacă bariera de siguranță este folosită la capătul 

inferior al scărilor, ar trebui poziționată în fața 

celei mai joase trepte posibil.  

 

 

 

Instalarea A ATENȚIE: Întotdeauna deschideți poarta în afara poziției periculoase pentru a 

evita  situațiile periculoase ! Direcția de deschidere trebuie restricționată prin 

instalarea opritorului furnizat (N). (Pasul 2) 

 

Pasul 1  Atașați șuruburile balama (D) în partea superioară și inferioară a secțiunii porții (B) Fig. 1 și 

Fig.2. Art. Nr. 46220 : Înainte de a atașa șuruburile balama, piulițele (E), inserați stinghiile 

orizontale ale secțiunii (B) în lateral, în fantele corespunzătoare în partea superioară și 

inferioară. Fig. 1 și fig. 2.  

Pasul 2 Conectati grilajele 

Plasați secțiunile porții (A) și (B) la același nivel una cu cealaltă astfel încât să nu existe niciun 

spațiu între ele. Art. Nr. 46120: Pozitionați grilajele (A) și (B) unul lângă celalat astfel încât 

găurile laterale pentru șuruburi să fie una lângă cealaltă și laturile cu adânciturile de găuri 

pentru șuruburi să fie poziționate spre exterior. Fig. 3 și fig. 4.  

Împingeți secțiunile porții suficient cât ultima stinghie verticală a secțiunii (A) să fie la exact 28 

mm de perete sau de ușă, iar ultima stinghie verticală a secțiunii (B) să fie la o distanță de 

minim 30 mm – maxim 63 mm  de perete sau de ușă. Fig. 5. 

Conectați ambele secțiuni (A) și (B) una de cealaltă în partea superioară și  inferioară. Pentru 

aceasta, inserați șuruburile de conectare (I) în găurile date și strangeți-le ferm din partea opusă 

folosind  șuruburile manșon (J) Fig. 6 si fig. 7. Toate găurile de șuruburi pot fi folosite chiar dacă 

distanța dintre barele verticale din mijlocul porții se micșorează. Strângeți ușor șuruburile 

folosind o șurubeliniță Philips. Verificați dacă cele două secțiuni ale porții sunt strâns conectate 

una de cealaltă.  

Instalarea opritorului 

Este posibil să instalați un opritor (N) pentru a restricționa direcția de deschidere. Opritorul (N) 

poate fi opțional instalat pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Instalați opritorul (N) pe 

partea dorită a suportului. (F) Fig. 8 și fig. 9.  

A 

B 



Pasul 3 Instalarea părții cu balamale 

Folosind modelul de montare (L), marcați poziția pentru găurile de șurub necesare balamalelor 

(H). Fig. 10, fig. 11 si fig. 12. Acestea sunt marcate cu denumirea ‘BALAMALE’ (‘HINGE’). 

Înșurubați strâns în perete părțile inferioare ale balamalelor (H) folosind șuruburile de montare 

în lemn (K). Dacă suprafața de atașare este diferită, folosiți ancore și șuruburi 

corespunzătoare.1 

În timpul acestui pas, șuruburile de montare (K) se înșurubează numai în găurile inferioare ale 

balamalelor. Fig. 13 și fig. 14. 

Acum plasați în balamale secțiunile asamblate ale porții, împreună cu șuruburile balama pre-

asamblate. 

Pasul 4 Ajustarea șuruburilor de ajustare pentru secțiunea porții (A) 

Desfaceți mânerul apăsând ușor și simultan cele 2 butoane de pe ambele părți, ridicați 

mânerul. Trageți de șurubul de ajustare numai până când distanța dintre suprafața de atașare 

și șurubul de ajustare este de 3-4 mm. Fig. 16. 

Marcați poziția suporților (F) în partea superioară, fig. 17. Înșurubați suporții pe perete folosind 

șuruburi de montare în lemn (K). În cazul în care montarea se face într-o altă suprafață decât 

cea de lemn , folosiți șuruburi și dopuri corespunzătoare suprafeței în care se execută 

montarea. 2 

Scoateți poarta din balamale și înșurubați șuruburile balama (D) pe secțiunea porții (B) până 

când distanța dintre piciorul ne-extins al secțiunii (A) și suprafața de montare este de exact 4 

mm. Fig. 18.  Este posibil să fie necesar să faceți încercări repetate.  

Marcați poziția suportului (F) între piciorul de apăsare și suprafața de montare. Fig. 19. 

Înșurubați balamalele în perete folosind șuruburi de montare în lemn. (K) 

ATENȚIE : Asigurați-vă ca piciorul de apăsare este așezat stabil pe podea.  

Puneți poarta înapoi în balamale.  

Montați părțile superioare ale balamalelor (G), vezi fig. 20 și fig. 21.  

Folosirea porții 

Pentru a ridica mânerul, apăsați ușor ambele butoane simultan. Ridicați ușor mânerul din 

spate/de jos. Dacă butoanele sunt apasate prea tare, acest lucru complică ridicarea mânerului. 

Ridicați ușa, scoateți-o din carcasele suport și balansați într-o parte . 

                                                             
1 Neinclus în gama livrată 
2
 Neinclus în gama livrată 



Cand închideți ușa, asigurati-va ca pisiorul de apasare din partea inferioara si surubul de 

ajustare din partea superioara sunt pozitionate correct in carcasele de support cand manerul 

de inchidere este coborat.  

 

Instalarea B ATENȚIE: Întotdeauna deschideți poarta în afara poziției periculoase pentru a evita  

situațiile periculoase ! Direcția de deschidere trebuie restricționată prin instalarea 

opritorului furnizat (N). (Pasul 2) 

 

Pasul 1 Atașați șuruburile de ajustare (C) în partea superioră și inferioară a secțiunii porții (B) Fig. 22 și 

fig. 23. Art. Nr. 46220: Înainte de a atașa șuruburile de ajustare, piulițele (E), inserați stinghiile 

orizontale ale secțiunii (B) în lateral, în fantele corespunzătoare în partea superioară și 

inferioară. Fig. 22 și fig. 23.  

Pozitionați grilajele (A) și (B) unul lângă celalalt astfel încât să nu existe niciun spațiu între ele . 

Fig. 3 și fig. 4.  

Împingeți secțiunile porții sufficient, astfel încât ultima stinghie verticală a secțiunii (A) să fie la 

exact 28 mm de perete sau de ușă, iar ultima stinghie verticală a secțiunii (B) să fie la o distanță 

de minim 30 mm – maxim 63 mm  de perete sau de ușă. Fig. 5. 

Conectați ambele secțiuni (A) și (B) una de cealaltă în partea superioară și  inferioară. Pentru 

aceasta, inserati șuruburile de conectare (I) în găurile date și strângeți-le ferm din partea opusă 

folosind  șuruburile manșon (J) Fig. 6 și fig. 7. Strangeți ușor șuruburile folosind o șurubeliniță 

Philips. Verificați dacă cele două secțiuni ale porții sunt strâns conectate una de cealaltă.  

Pasul 2 Instalarea opritorului 

Pentru a limita direcția de deschidere, instalarea opritorului (N) este opțională.  

Opțional, opritorul (N) poate fi inserat pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Instalați 

opritorul (N) pe partea dorită a suportului. (F) Fig. 8 și fig. 9.  

 

Pasul 3 Trageți în mod egal șuruburile de ajustare inferioare din ambele părți ale porții  până când ating 

suprafața de montare, fig. 25 și fig. 27.  

Portiviți poziția șurubului de ajustare folosind roțile de poziționare.  

 

 



Pasul 4 Ajustarea șuruburilor de ajustare pentru secțiunea porții (A) 

Desfaceți încuietoarea apăsând ușor și simultan cele 2 butoane de pe ambele părți, ridicați 

mânerul. Fig. 15. 

Trageți de șurubul de ajustare numai până când distanța dintre suprafața de atașare și șurubul 

de ajustare este de 3-4 mm. Fig. 16. 

Pasul 5 Desfaceți încuietoarea apăsând ușor și simultan cele 2 butoane de pe ambele părți, ridicați 

mânerul. Fig. 15. Trageți de șurubul de ajustare numai până când distanța dintre suprafața de 

atașare și șurubul de ajustare este de 3-4 mm. Fig. 16. 

Marcați poziția celor 4  suporți (F) fig. 17, fig. 19 și fig. 24. . Înșurubați suporții pe perete 

folosind șuruburi de montare în lemn (K). În cazul în care montarea se face într-o altă suprafață 

decât cea de lemn , folosiți șuruburi și dopuri corespunzătoare suprafeței în care se execută 

montarea. 3 

Ridicați grilajul din dispozitivul de montare și rotiți șurubul de ajustare (C ) pe grilajul (B) până 

când spatiul dintre piciorul de apăsare al grilajului (A) în poziție ne-extinsă și suprafața de 

montare este  de exact 4 mm. Fig. 18.  Este posibil să fie necesar să faceți încercări repetate.  

 

ATENȚIE : Asigurați-vă că piciorul de apăsare este așezat stabil pe podea.  

Puneți poarta înapoi în balamale.  

Montați părțile superioare ale balamalelor (G), vezi fig. 20 și fig. 21.  

Folosirea porții 

Pentru a ridica mânerul, apăsați ușor ambele butoane simultan. Ridicați ușor mânerul din 

spate/de jos. Dacă butoanele sunt apasate prea tare, acest lucru complică ridicarea mânerului. 

Ridicați ușa, scoateți-o din carcasele suport și balansați într-o parte. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Neinclus in gama livrata 



___________________________________________________________________________________ 

Accesorii //  Disponibile opțional 

Panou cleme  

Art. Nr. 46906 

____________________________________________________________________________________ 

Informații    Potrivit pentru toate porțile cu șuruburi și cleme. Soluționează aproape orice problemă de 

instalare avută cu balustradele scărilor. Este posibilă instalalarea pe bare angulare sau 

rotunde. Potrivit pentru balustrade cu grosimi între 0 și 80 mm.  

_________________________________________________________________________________ 

  

Va rugăm să păstrați bonul de vânzare, manualul de operare și numărul articolului într-un loc sigur. 

Toate reclamațiile bazate pe certificatul de garanție vor fi direcționate exclusiv către comerciant.  

 

 


