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Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni si avertismente. 
Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior. 
Instrumente necesare: surubelnita 
Manual de instructiuni 
Va multumim pentru ca ati achizitionat aceasta bariera Summer Infant. Bariera poate securiza spatii de 
pana la 356 cm, fara a fi necesare alte extensii aditionale. 
Bariera poate fi montata in multiple configuratii si este usor de folosit. Aceasta bariera va ajuta sa creati si 
sa mentineti un spatiu sigur pentru copilul dumneavoastra. 
Are o usita de acces care poate fi deschisa in ambele directii cu o singura mana. Componentele se monteaza 
usor pentru o instalare rapida. Are un dispozitiv de inchidere pentru siguranta.  
AVERTISMENT 
Pentru a preveni ranirea grava sau decesul, instalati bariera in siguranta, tinand cont de instructiunile 
furnizate. 
Nu folositi niciodata bariera pentru copii care se pot catara sau pot sari peste aceasta. 
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat 
Folositi doar cu dispozitivul de inchidere fixat 
Pentru a preveni caderea, nu folositi niciodata in partea de sus a scarilor. 
Nu folositi produsul daca anumite componente sunt defecte sau lipsesc. 
Acest produs nu previne neaparat toate posibilele accidente. Supravegherea unui adult este mereu necesara. 
Acest produs contine componente mici. Este necesara asamblarea de catre un adult. Despachetati si montati 
cu grija produsul. 
 
Sunt furnizate 3 panouri.  
Pentru a securiza spatii intre 170-226 cm folositi 2 panouri. 
Pentru a securiza spatii intre 226-357 cm folositi 3 panouri. 

dispozitive de prindere pe perete 
 
1.Pozitionati partea de jos a dispozitivului de prindere in perete (pentru balamale) si tineti-l fixat pe 
verticala in timp ce marcati cele 4 gauri aferente suruburilor balamalei, asa cum apare in imaginea A. 
Suruburile au rolul de a monta balamalele si se prind direct in lemn. Daca montati pe un perete de rigips, 
folositi diblurile si suruburile furnizate.  
Observatie: daca este necesara folosirea diblurilor : faceti intai o gaura in perete (aprox 5 mm); inserati 
diblul (furnizat) in gaura si fixati-l cu grija cu un ciocan pana cand este la acelasi nivel cu peretele.  

 



1.Montati una din balamalele inferioare folosind 2 suruburi in partea de jos. Asigurati-va de faptul ca 
balamaua este pozitionata in sus, asa cum vedeti in imaginea B 

 
2.Repetati procedura pentru balamaua superioara. Asigurati-va ca este pozitionata cu fata in sus (vezi 
imaginea C) 

 
3.Localizati peretele pe care va fi fixata celalalt capat al barierei. Pentru spatii intre 170-226 cm urmati 
instructiunile de la sectiunea “montarea folosind 2 panouri” 
4.Desfaceti bariera si atasati 2 picioruse asa cum vedeti in imaginile D si E 

 
5.Atasati un capat al barierei in balamaua superioara si in cea inferioara, ca si in imagine. Ar trebui sa auziti 
un sunet la montarea balamalei inferioare. 

 
6.Deschideti usita textila cu scai cu imaginea lacatului pentru a avea acces la manerele de extindere.  

 
7.Apasati butonul aflat pe maner si rotiti manerul in sens invers acelor de ceas pana la deschidere cand 
panoul se poate extinde usor. 

 
8.Repetati pe celalalt panou daca este necesar pana cand poarta atinge balamalele. 
9.Repetati procedura de montare din pasul 6 pentru a prinde capatul in perete.  
10.Rotiti manerul/manerele in sensul acelor de ceas pentru fixare. 

 
11.O data fixate panourile pe perete intoarceti in sensul acelor de ceas cele 4 “manere” ale balamalelor 
pentru a fixa bariera. 

 
11.Pentru a deschide usa, trageti panoul in spate si ridicati-l pentru a deschide usa in directia dorita. 

 
12.Pentru a inchide usa ridicati panoul si fixati-l langa dispozitiv; apoi impingeti in jos pentru fixare.  

 



 
Pentru a asambla bariera folosind doar 2 panouri 
Pentru spatii intre 170-226 cm 
1.Desurubati partea superioara a balamalei, aflata intre capatul panoului si usita. 

 
2.Scoateti capacul balamalei inferioare 

 
3.Strangeti componentele si desfaceti balamalele inferioare. 

 
4.Scoateti capatul panoului si pastrati-l pentru a-l folosi pe viitor 
5.Urmati pasii 4-14 din seciunea de montare 

 
Intretinere: 
1. Verificati periodic balamalele pentru a va asigura ca bariera este bine fixata.  
2. Nu folositi bariera daca oricare din componente este defecta sau lipseste. 
3. Stergeti suprafata cu o carpa umeda sau cu un burete folosind apa calduta. 

 
Pentru imagini mai clare va rugam sa consultati manualul original din cutie. 
 

Importator: SC SENSES SRL, Cluj-Napoca, str. Orastie nr 10 
office@bebebrands.ro     Telefon: 0264 256533 


