
110 DEGREES

Tartozékok:
2db Ujjbecsípődésgátló profil
Az egyik profil az ajtó belső
oldalára, a másik pedig az ajtó
külső (zsanér) oldalára.

o

max 110

A profil szinte minden ajtótípussal
kompatibibilis, melyek maximális
vastagsága 5 cm. 
A Finger Alert 1100 használatakor az
ajtót max 110 fokig lehet kinyitni.

Az ujjbecsípő-
dés gátló
megvédi
gyermeke
ujjait az ajtó
zsanér felőli
oldalán a
becsípődések-
től.
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Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi instrukciókat, mielőtt felhelyezné
az ujjbecsípődésgátló profilokat.
Figyelem: A profilokat kizárólag beltérben lehet alkalmazni. A Finger Alert
nem használható a szabadban és a külső ajtókon.

A. A szélesebbik profil felhelyezés azon az
oldalon, ahol a zsanér nem látható, amikor az ajtó 
zárt állapotban van.
1. Lépés Nyissa ki az ajtót és alaposan tisztítsa meg,
majd hagyja megszáradni a felületet, biztosítva, hogy
az ajtón semillyen zsír és piszok ne maradjon   (Lásd. 
1. Rajzon).
2. Lépés Zárja be az ajtót. Halványan egy ceruzával
húzzon két függőleges vonalat. Az egyiket az ajtón,
pontosan 3,5 cm-re a saroktól, a másikat az ajtófélfán
5cm-re a saroktól, a profil magasságával megegyező
hosszon (120cm,150cm, 180cm). 
(Lásd 2. Rajzon)
3. Lépés Nyissa ki az ajtót 45 fokban és távolítsa el
az ujjbecsípődésgátló profil öntapadó oldalán lévő
egyik védő fóliát, majd helyezze fel az ajtófélfára a
felrajzolt vonalon belül, ügyelve arra, hogy a profil a
földtől 0,5 cm-nél ne legyen távolabb. 
Ezt követően távolítsa el a másik védőfóliát is és
nyomja rá az ajtóra. 
(Lásd. 3a és 3b Rajzokon)
• Az ujjbecsípődésgátló profilok szöggel és csavarral

is felhelyezhetőek, melnyek érdekében a profilokon
található furat. Amennyiben az ajtó, vagy az ajtó
félfán vízbázisú festékkel lett lefestve, akkor
csavarral, vagy szeggel kell felhelyezni. 

• Ha gyermekmegörzőben, bölcsődében, illetve
játszóházakban kerülnek alkalmazásra, akkor
30cm-enként rögzíteni kell a profilokat szöggel,
vagy csavarral.

Step 4. Ellenőrizze, hogy a profil rendesen feltapadt -e
a felületre. Ujjával 2 percig próbálja fel-le mozgatni a
profilokat. Ezután csukja be az ajtót és 15 perc után
ismételje meg. Amennyiben a felhelyezésre vonatkozó
távolságok nincsenek pontosan betartva, akkor
előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatékony a védelem.
B. A keskenyebb profil felhelyezése a zsanér
felőli oldalon.
15 perc elteltével a keskenyebb profil felhelyezése
a fenti 4 lépés analógiája szerint végezhető a 2.
lépés kivételével.
1. Lépés (Lásd. A 1. Lépés)
2. Lépés Zárja be az ajtót és halványan egy
ceruzával húzzon 2 függőleges vonalat pontosan
2cm-re a zsanértól az ajtóra illetve a félfára. Ez
biztosítja a helyes pozícióját a profiloknak, majd
kövesse a fenti 3. és 4. lépést.

Tartsa meg az instrukciókat a jövőben!

Figyelem
•    A Finger Alert 110° ujjbecsípődésgátlóval ellátott ajtókat ne nyissa ki 110

foknál nagyobb szögben. Használjon ajtó blokkolót, amennyiben szükséges,
hogy elkerülje az ajtó és az ajtófélfa esetleges sérülését. Amennyiben az ajtó
110°-nál nagyobb szögben van kinyitva, akkor valószínű, hogy leszakad az
ajtóról.

•  IIIdőszakosan ellenőrizze, hogy a profilok megfelelő tapadással rendelkeznek.
A felhelyezést követő 3 hónap után negyedévente javasolt az ellenőrzés.

•  Az ujjbecsípődésgátló eltávolítását követően az öntapadó profilok meg-
sérthetik a felületet. Ahhoz, hogy elkerülje a sérülést, a profilokat óvatosan,
hosszában, az ajtóra 90 fokos szögben kell lehúzni.

Nyilatkozat
Az Fal 2001 Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen közvetlen vagy közvetett
személy illetve vagyontárgy sérüléséért, amelyek az ujjbecsípődésgátló hibás
felhelyezéséből adódtak, valamint a fenti utasításoktól való eltérések miatti téves
felhasználásból következtek be.

A Finger Alert termékek nem
helyettesítik a megfelelő felnőtt
felügyeletet!

További információkért: www.gyermekbiztonsag.hu/termekeink/ujjbecsipodes-vedelem
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