A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MÓDOSÍTÁSA
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉRZÉKELŐ LAP KÁBELVÉDŐIHEZ

FONTOS
Tartsa egymástól
legalább 1 m (36”)
távolságra
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VIGYÁZAT!
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A DOBOZ TARTALMA:
1

Matrac alatti kábelvédő (1)
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Függőleges
kábelvédő (2)
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Padló menti kábelvédők
(Fő kábelvédő biztonsági lemezzel
és kétoldalú ragasztószalaggal (3)
+ Középső kábelvédő (4-5) + Szélső
kábelvédő (6))

FOJTÁSVESZÉLY
A vezetékek a gyermekekre tekeredve
FULLADÁST okozhatnak.
SOHA ne használja az
érzékelő lapot annak kábelvédői
nélkül. Minden egyes használat előtt
ellenőrizze, hogy a kábelvédő
biztonságos helyzetben található a
kiságy lába alatt. Ne használja az
érzékelő lapokat, ha a kábelvédő
sérült, vagy eltörött. Ez a termék nem
játékszer. Soha ne engedje, hogy
gyermekek játsszanak vele.

1. LÉPÉS – A MATRAC ALATTI KÁBELVÉDŐ (1) ELHELYEZÉSE

1) Helyezzen egy, az érzékelő lap felületénél nagyobb
kemény lapot a ksiágy alja és az érzékelő lap közé
(részletekért ld. a használati útmutatót).

5) Helyezze a kábelvédőt az érzékelő lap és a javasolt
kiságyláb közé, az ábrán látható módon.

2) Vágja le az érzékelő lap kábelén található figyelmeztető
címkét.
3) Fűzze át az érzékelő lap kábelét a matrac alatti
kábelvédőn. Helyezze a matrac alatti kábelvédőt kb. 8 cmre (3”) a kiságy aljának szélétől.
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Javasolt kiságyláb: Használja a babaegységhez legközelebbi fal
melletti kiságylábat, és vezesse végig a kábelvédőket a fal mentén (1.
ábra).
Ha a babaegység a szoba túloldalán található, helyezze a matrac alatti
kábelvédőt a kiságynak a babaegységhez legközelebbi lábához, és
vezesse át a kábelvédőket a szobán (2. ábra). Minden esetben javasolt,
hogy a kábelvédőket egy fal mentén helyezze el.

4) Helyezze az érzékelő lapot nyomtatott oldalával felfelé a
kiságy közepére, a kemény lap tetejére.
1. ábra

2. ábra
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3) Fejtse le a kétoldalú
ragasztószalagot a fő kábelvédő
(3) lapos részéről, és helyezze a
biztonsági lemezt a kiságy lába alá

6) Helyezze a matracot az érzékelő lapra,
és vezesse le a kábelt a kiságy lábának
hátoldalán, a kiságy alja és a kiságy
belső pereme között.
7) Nézze meg, hol éri el a kábel a padlót,
mely hozzávetőlegesen meghatározza
a padlómenti kábelvédők közül a fő
kábelvédő (3) kezdetének helyét.

4) Fűzze át az esetlegesen lazán lógó
kábelszakaszokat a kábelvédőn.
Győződjön meg róla, hogy nem
maradt lazán lógó kábel.
2. LÉPÉS – A FÜGGŐLEGES KÁBELVÉDŐ (2) ELHELYEZÉSE

1) Fűzze át az érzékelő lap kábelét a függőleges kábelvédőn
(2)

4. LÉPÉS – A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE

Tegye a babaegységet egy vízszintes és stabil felületre, a
kiságy felé fordítva, attól legalább 92 cm (36”) távolságra.

1)

2) Illessze a függőleges kábelvédőt
a kábelre, körülbelül a kiságy
alja és a padló közötti táv
közepére, a kiságy lábának
hátoldala mentén, a kiságy alja
és a kiságy belső pereme
között.

2) Ragassza fel az új figyelmeztető címkét az érzékelő lap
kábelére, kb. 10 cm-re annak csatlakozásától a
babaegységhez.
3) Csatlakoztassa az érzékelő lap kábelét a babaegységbe.

3. LÉPÉS – A PADLÓMENTI KÁBELVÉDŐK (3-4-5-6) ELHELYEZÉSE

1) Pattintsa össze a padlómenti kábelvédőket.

FONTOS:
•

1 db fő kábelvédő

2 db középső kábelvédő

1 db szélső kábelvédő

KLIKK!

Amint gyermeke növekedésével párhuzamosan
áthelyezi a kiságy alját, csúsztassa el a függőleges
kábelvédőt is lefelé, hogy az nagyjából középen
maradjon, és fűzze át a kábelt a kábelvédőn a
keletkezett lazán lógó kábelszakasz megszüntetésére.

• Ne használja az érzékelő lapokat felnőtteknél, vagy 24
hónaposnál idősebb gyermekeknél.
•

Ha már nem használja az érzékelő lapokat, akkor
vegye ki őket a kiságyból és tegye el őket
biztonságos helyre.

•

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Tesztelje a készüléket a
használat előtt, olvassa el a használati útmutatót a
tesztelés módjával kapcsolatosan.

2) Fűzze át az érzékelő lap kábelét a
padlómenti kábelvédőkön az ábrán
látható módon.

BÁRMILYEN KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN
forduljon az Angelcare ügyfélszolgálatához az
info@angelcare.hu e-mail címen vagy a +36 20 / 255 77 50 telefonszámon.

