POSITION & LOCK™

Largura padrão, Alta 6 a 24 meses
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO:
Não há necessidade de ferramentas.
• Meça a largura da abertura do local onde o portão será usado.
• Enquanto segura o portão, coloque a barra da trava em sua direção (os números
ficarão na posição vertical).
Levante a barra de travamento e deslize as braçadeiras de fixação no orifício de
81 cm
tamanho correspon dente ao da abertura (se a abertura não for do tamanho
correspondente, pode ser necessário colocar a braçadeira no orifício de tamanho
maior seguinte).
• Pressione a barra da trava para baixo. Isso pressurizará a abertura do portão.
Verifique se os quatro contatos de borracha estão seguros.

CUIDADO:

79 cm

• Evite forçar a barra da trava ao posicioná-la.
• Para abrir o portão, solte a trava e levante a barra da trava.

m

a 127 c

Para obter mais opções de portões,
visite www.evenflo.com

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

• Lave o portão com sabão neutro e água morna e seque-o completamente antes de usar.
• A limpeza das peças de metal e plástico pode ser feita com um pano macio e úmido.
Enxugue com um pano macio seco. NÃO use limpadores abrasivos ou solventes.

ADVERTÊNCIA

Instale e use o portão de acordo com as advertências e instruções do fabricante para evitar ferimentos graves ou morte:
• NUNCA use o portão para uma criança que consiga escalar, abrir ou remover o portão.
• NUNCA deixe a criança sozinha.
• NUNCA use o portão no alto de escadas para evitar quedas.
• Esse portão se destina SOMENTE ao uso com crianças de 6 a 24 meses de idade.
• Use o portão SOMENTE em aberturas com medidas entre 79 cm e 127 cm de largura para garantir um
encaixe adequado.
• Para evitar que a criança fique presa no portão, NÃO DEIXE um espaço maior de 7,62 cm entre a parte de baixo do
portão e o chão.
• Use o portão SOMENTE com o mecanismo de travamento ativado com segurança para evitar que o portão se desloque.
• Instale o mecanismo de trava no lado de fora do portão para evitar que o portão seja destrancado por
acidente.
• Para evitar quedas, NÃO TENTE pular o portão.
• INTERROMPA o uso do portão se estiver faltando alguma peça ou caso alguma peça esteja quebrada a fim de garantir
o funcionamento correto do portão.
• Use em portas com batente de madeira. Para instalar o portão em drywall, verifique se a superfície do drywall está re
forçada com vigas para ajudar a evitar danos.
• Verifique periodicamente todos os fixadores do portão para ter certeza de que estejam firmes e seguros para evitar que
o portão se desloque.
• Portões fixados por pressão podem se deslocar se for exercida muita pressão contra eles. Evite aplicar muita pressão ou
peso ao portão.
• Este portão NÃO prevenirá necessariamente todos os acidentes.
• Somente para uso em AMBIENTES FECHADOS:
• PERIGO DE ESTRANGULAMENTO — Animais de estimação podem tentar passar por espaços muito pequenos. Use
esse portão apenas com animais de estimação cuja cabeça ou corpo NÃO CAIBA nas aberturas do portão, entre o
portão e o chão, ou entre o portão e a parede.
Montagem por pressão
Montagem com ferramentas
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Este produto NÃO deve ser usado
no topo de escadas. Seguro para ser
usado em entradas, corredores e a
parte inferior de escadas.
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