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Instrucțiuni 

Lista părților componente 

A Carcasele 

șuruburilor de 

îmbinare 

 

B Verde, galben, 

roșu 

 

C Verde, galben 

 

D 

  

 

 

 

E 2 x șuruburi 

ajustare cu rotiță 

de blocare 

 

F 2 x șuruburi de 

ajustare cu piulițe 

 

G 4 x suporți de 

fixare în perete 

 

H 4 x șuruburi 

 

 

 

 

 

I 1 x opritor 46320 

 

J  1 x opritor 46302 

 

K 1 x poartă  

 

 

L 1 x cheie fixă 

 

 

 

 

M 1 x Night-Safety 

bară flourescentă 

 

Unelte necesare: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT ! VĂ RUGĂM CITITI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE MAI 

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

VIITOR ! 

Informații produs Art. Nr. 46302 

 Material: Oțel 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Ajustare variabilă a porții de la 77,5 – 

83,5 cm 

 Poarta se închide automat 

 Extensibilă, cu maxim 3 extensii pe 

fiecare parte  

 

Lățimea dupa montarea extensiei 

1x Extensie 83,5 -90,5 cm 

2x Extensie 90,5 – 97,5 cm 

3x Extensie 97,5 – 104,5 cm 

4x Extensie 104,5 – 111,5 cm 

5x Extensie 111,5 – 118,5 cm 

6 x extensie 118,5 – 125,5 cm 

_____________________________________________________________________________________ 

Informații produs Art. Nr. 46320 

 Material cadru: Oțel 

 Material poartă: pin (lăcuit, Pinus Pinea, 

Noua Zeelanda) 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Ajustare variabilă a porții de la 77,5 – 

83,5 cm 

 Poarta se închide automat 

 Extensibilă, cu maxim 3 extensii pe 

fiecare parte  

 

Lățimea după montarea extensiei 

1x Extensie 83,5 -90,5 cm 

2x Extensie 90,5 – 97,5 cm 

3x Extensie 97,5 – 104,5 cm 

4x Extensie 104,5 – 111,5 cm 

5x Extensie 111,5 – 118,5 cm 

6 x extensie 118,5 – 125,5 cm

____________________________________________________________________________________ 

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.  

Notă la instalarea împreună cu extensiile : 

Dacă doriți să instalați poarta împreună cu extensiile, vă rugăm începeți de la secțiunea 

“ Instalarea extensiilor”.  

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

situațiile periculoase !  Pentru a limita deschiderea porții, instalarea opritorului (i) sau 

(j) este opțională.  

Pasul 1 Inserați cele 4 carcase de șuruburi ( a-d ) împreună cu șuruburile de ajustare (e) și (f) în cele 4 

colțuri ale porții. Vă rugăm urmați instrucțiunile Il. 1-4 cu exactitate când inserați părțile (a-d).  



Inserați parțial înăuntru  carcasele de șuruburi (b) și (c) astfel încât culorile să rămână vizibile, Il. 

1, Il.3. 

Inserați complet înăuntru carcasele (a) și (b) , Il. 2, Il. 4. 

Atenție ! Carcasele de șuruburi (a-d) nu au filet interior. Șuruburile sunt pur și simplu inserate 

sau scoase. 

Pasul 2 Montarea opritorului 

Important: Cand poarta este instalată în capătul superior al scărilor, nu se recomandă prin spate 

din cauza pericolului de împiedicare (vezi pag urmatoare) și trebuie deasemenea să montați 

opritorul furnizat (i/j 46320/ 46302) pentru a vă asigura că poarta poate fi deschisă numai în 

direcția opusă scărilor. Art. Nr. 46320 vezi Il. 6, Art. Nr. 46302 vezi Il. 7. Opritorul poate fi 

instalat în ambele direcții.  

Pasul 3 Ajustarea șuruburilor de ajustare inferioare  

Plasați poarta în mijlocul deschizăturii, direct pe podea/treaptă astfel încât distanța în fiecare 

dintre părți să nu fie mai mare de 62 mm, Il 5.  

Trageți șuruburile de ajustare inferioare în mod egal până când acestea ating suprafața de 

montare, Il. 8 și 9. Folosind cheia, strangeți piulițele in partea inferioară până când carcasa 

șurbului (c ) este împinsă în cadru astfel încât numai dunga verde mai este vizibilă, Il. 12.  

Pasul 4 Montarea suporților de perete (g) 

ATENȚIE ! Cand este necesară montarea suporților de fixare în perete ?  

Cand este absolut necesar să montați suporții de perete (g) ? 

 Pe o suprafață de lemn - > cu șuruburile pentru lemn furnizate (h) 

 Pe suprafețe din rigips sau suprafețe moi -> cu șuruburi și ancore corespunzătoare 1 

 În capătul superior al scărilor (nerecomandat), cu șuruburi și ancore corespunzătoare 2 

Îndepartați folia protectoare de pe suprafața adezivă de pe dosul suprților de fixare și plasați-i 

între șuruburile de ajustare și suprafața de montare, Il. 10 și Il. 11.  

Sfat: Faceți ca instalarea să fie mai ușoară slăbind ușor șurubul de ajustare de pe una din laturile 

porții în vreme ce șurubul de ajustare de pe partea opusă oferă sprijin pe suprafața de montare.  

ATENȚIE ! Dacă in ciuda instalării suporților de perete nu apare culoarea verde pe indicatorul 

de culoare, atunci înseamnă că suprafața pe care este atașată nu este suficient de stabilă. În 

acest caz, trebuie folosită o poartă de siguranță cu șuruburi.  

                                                             
1 Neincluse în pachet 
2
 Neincluse în pachet 



Pasul 5   Trageți în afară șuruburile de ajusare din partea superioară a porții de pe partea cu balamale Il. 

14 până când distanța dintre perete și cadrul porții este identică atât în partea superioară, cât 

și în partea inferioară. Il. 15. 

(Axul vertical al cadrului este dotat cu o ușoară deviere de unghi astfel încât să potrivescă sub 

tensiune porta în spațiul de montare) Il. 16 . 

Trageți șuruburile de ajustare din partea superioară de închidere a porții Il. 13 până când 

dinstanța dintre capătul cadrului și mecanismul de manevrare este de 3-4 mm, Il. 18.  

După fixare, verificați pentru a vă asigura că distanța dintre axul median și suprafața de montare 

este aceeași, astfel încât axul este vertical, Il. 17.  

Deschiderea/Închiderea porții  

Pentru a deschide poarta, apăsați ușor și apoi dați drumul butonului de închidere și trageți-l spre înapoi 

până când încuietoarea metalică se retrage din broasca de deschidere a cadrului, Il. 19. 

Pentru a deschide, ridicați ușor poarta. După ce ați trecut, dați drumul porții. Își revine la poziția inițială 

și se închide automat.  

Indicator verde: Poarta este închisă în siguranță, Il. 20. 

Indicator roșu : Pericol – poarta nu este încuiată ! Il. 21 

După ce ați trecut, asigurați-vă că indicatorul este verde.   

 

Instalarea pe scări  

 

ATENȚIE ! Întotdeauna deschideți poarta în afara poziției 

periculoase!  Pentru a limita deschiderea porții, instalarea 

opritorului  este opțională. 

Instalarea în capătul superior al scărilor 

AVERTISMENT: Niciodata nu asamblați fără egalizatori pentru 

asamblarea pe perete.  

 

(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.  

B 

A 



Instalarea extensiilor (maxim 6 piese) 
 

Folosirea mai multor extnesii 

 

Îndepărtați șuruburile de ajustare (e ) și (f) și atașați extensia/ extensiile pe fiecare parte  a porții. 

Inserați șuruburile de ajustare în extensie/extnesii. Il. 22. 

Când folosiți mai multe extensii, împărțiți-le egal între cele două parți, IL. 23.  

Nu folosiți niciodată extensii pe o singură parte a porții ! IL. 24.  

Prindeți extensiile. Insrați șuruburile de ajustare (e ) și (f) în ultimul segment. Continuați 

asamlarea așa cum este descrisă anterior.  

Bara de lumină flourescenta Nighht-Safe care este atașată la baza cadrului asigură siguranță în 

întuneric. 30 de minute de lumină de zi o alimentează pentru 9-12 ore.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 Accesorii //  Disponibile opțional 

                  Extensie  7 cm // Art. Nr. 46900/46901              Ax în formă de Y Art. Nr. 46905  

Informații   Portivit pentru următoarele porți cu 

cleme : 46355, 46455, 46302, 

46320, 46340 si 46402. Disponibil 

pe nuanțele alb și gri.  

 

Portivit pentru următoarele porți cu cleme: 

46302, 46320, 46340 si 46402. Axul în Y 

permite instalarea porții pe suporți de 

balustrade de formă circulară cu o 

circumferință de la 0 – 80 mm.  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



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.  

 

 

 


