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Poartă de siguranță  MyGate  //Art. Nr. 46701, 46720, 46760 

Instrucțiuni 

Lista părților componente 

A 1x element poartă 

 

B 2x bară de legatură 

 

C 2x  balama de 

perete (mică) 

 

D 2 x  balama de 

perete (mare) 

 

 

E 4 x suport perete 

 

F 1 x capac cu șurub 

pentru balama 

inferioară 

 

G 1 x capac pentru 

balama inferioară 

 

H 2 x capac pentru 

balama superioară 

 

I 8x șurub de montare 

în lemn 

 

J 1 x lampă de 

siguranță pe timpul 

nopții 

 

K 1x cheie imbus  

 

Art. Nr. 46760  

L 1x extensie 60 cm 

 

M 1 x bară  de 

legătură 

 

Art. Nr. 46720 

N 1x extensie 20 cm 

 

O 1 x bară  de 

legătură 

 

 

Unelte necesare: 

 

____________________________________________________________________________________

 



Informații despre produs Art. Nr. 46701 

 Material : Metal - Oțel 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Înălțime: 75cm 

 Lățime: 80cm plus 0-0,35  cornier perete (în funcție de unghi) 

 Poarta trebuie deschisă și închisă manual  

Informații despre produs Art. Nr. 46720 extensie 20 cm 

 Material : Metal - Oțel 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Lățime : 20 cm 

 Înălțime: 75cm

Informații despre produs Art. Nr. 46720 extensie 60 cm 

 Material : Metal - Oțel 

 Plastic: PA6, SEBS, POM 

 Lățime : 60 cm 

 Înălțime: 75cm 

___________________________________________________________________________________ 

Dacă poarta este instalată conform instrucțiunilor, corespunde cerințelor EN 1930:2011. 

 

ATENȚIE! Instalarea incorectă poate fi periculoasă ! 

ATENȚIE! Poarta de siguranță 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: 

 Poarta de siguranță nu este indicată copiilor în vârstă de până 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 

 Copiii de vârste mai mari ar putea  escalada poarta 

 Adulții trebuie întotdeauna sa deschidă poarta când vor sa treacă și nu să sară peste ea 

 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  

 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 de către un 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.  

 

Opțiuni de instalare – personalizați-vă poarta de siguranță 

 



Instalarea  

 

Pregătirea  

Determinați lățimea spațiului în care doriți să instalați poarta. 

Determinați poziția elementelor individuale:  

 Elementele individuale pot fi asamblate în orice ordine 

 Fiecare element poate fi conectat în perete 

 Ordinea elementelor poate fi oricând modificată fără probleme 

 Poarta poate fi montată fără probleme în fața sau în interiorul unei deshizături 

ATENȚIE ! Poarta trebuie instalată la o distanță de minim 40cm depărtare de prima treaptă a scărilor. Dacă distanța este 

prea mică, copilul se poate ajuta de treaptă ca să escaladeze poarta.  

ATENȚIE ! Aveți grijă ca poarta să se afle la o distanță suficient de mare de sursele de pericol. Țineți cont de faptul că cel 

mic ar putea ajunge la aceste surse printre barele porții ! 

ATENȚIE ! Montați poarta la o distanță de minim 80cm de surse de căldură !  

Pasul 1 – Conectați elementele 

 Conectați elementele porții (A) + extensia (L) sau (N), fig. 1 până la fig. 4. Părțile se prind între ele ca un ansamblu, 

fig. 8 și 9. Introduceți bara de legătură (B), cu capacul  metalic în sus, printre balamale și înșurubați ușor în sensul 

acelor de ceasornic, fig. 5, 6 și 7. 

Setați unghiul.  

  Balamalele elementelor permit prinderea în 9 unghiuri diferite. Ridicați ușor bara cu balamaua în sus. Alegeți 

unghiul dorit, apoi fixați balamaua superioară în cea inferioară, fig 8 și 9.   

 Rotiți bara de legătură în sensul acelor de ceasornic până când ambele secțiuni sunt conectate ferm una de 

cealaltă și nu mai au joc, fig. 10. 

ATENȚIE ! Grilajele trebuie strânse folosind cheia imbus numai după ce poarta a fost complet montată! 

Alte elemente.   

Pentru a adăuga elementele adiționale, repetați pasul 1.  

 

Pasul 2 Montarea în perete. Partea stângă/partea de închidere. Suport de fixare în perete în partea superioară.  

ATENȚIE ! Elementele exterioare trebuie fixate ferm în perete pentru a asigura siguranța porții.  

  Partea de închidere a porții este etichetată ca partea stângă pentru o mai ușoară înțelegere a instrucțiunilor. 

Poarta poate fi montată și invers.  



  Atașați prin partea de jos capacul balamalei (G) la balamaua din stânga sus  fig. 11. Glisați balamaua de perete 

(C ) asupra balamalei până cand o înconjoară și în partea de sus și în partea de jos, fig. 12. Atașați prin partea de 

jos capacul cu șurub al balamalei inferioare (F) la cealaltă balama , fig. 13. Introduceți bara de legătură (B), cu 

capacul  metalic în sus, printre balamale și înșurubați ușor în sensul acelor de ceasornic, fig. 14 și 16.  

ATENȚIE! Când montați poarta în linie dreaptă, este necesar să montați și balamalele inferioare de perete pentru a 

garanta stabilitatea. Când este montată în unghi, balamalele superioare sunt suficiente.  

 

Suport de fixare în perete în partea inferioară. 

 Puneți balamaua de perete (C ) pe bara de legătură (B) înainte de a o înșuruba în balamaua inferioară, fig. 17. 

Întotdeauna montați balamaua de perete prin partea de jos, fig. 18 și 19.  

  Introduceți suportul de perete (E) cu partea plată pe partea balamalei până când intră în lăcaș, fig. 20. Marcați 

poziția suportului (E) pe perete, fig. 21.  Îndepărtați suportul de perete (E) din balamaua de perete. Pentru a face 

asta, apăsați micul buton din partea de sus a suportului și impingeți suportul în jos, fig. 22. Puneți suportul (E) pe 

poziția marcată pe perete, marcați cu un creion locurile pentru găuri, fig. 23. Fixați suportul de perete (E) în 

perete folosind șuruburile de fixare în lemn (I), fig. 24. (folosiți șuruburi potrivite, de 4mm și dibluri pentru alte 

suprafețe de montare) 

Sistemul de perete – Click in 

Agățați balamaua de perete (C ) în suportul de perete (E): apasați micul buton și ridicați grilajul în același timp, fig. 

26.   

Partea dreaptă/partea cu balama  

Repetați pasul 2 pe partea dreaptă. Părți folosite pentru această operațiune: capac balama superioară (H) și 

balama de perete (D).  

Pasul 3 Completerea ansamblului 

 Folosind cheia imbus din dotare (K), strângeți toate barele de legătură (B) rotind în sensul acelor de ceasornic, 

fig. 27.  

Pentru a deschide poarta 

Apasați ușor în sens invers butonul de pe mâner și în același timp ridicați poarta și împingeți într-o parte, fig. 28.  

Pentru a închide poarta 

Trageți poarta înapoi, ridicați, poziționați și apăsați în jos. Poarta se închide și se blochează automat, fig.20. 

ATENȚIE ! Asigurați-vă că poarta s-a închis și s-a blocat corect !  

Notă 

Verificați regulat siguranța instalării, stabilitatea și funcția de închidere. Ajustați conform indicațiilor din instrucțiuni. 

Vă 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.  


