Importante! Guarde estas instruções para referência futura

Introdução
Pedimos-lhe que tire uns minutos para ler estas instruções, com o objetivo de garantir a total
segurança da sua grade.
Esta embalagem contém:

Caso falte alguma das peças ou as mesmas estejam danificadas, não utilize a grade. As peças de
substituição só devem ser adquiridas junto do fabricante ou distribuidor. (1 A + 1 B)

Onde instalar a grade?
Esta grade é ideal para impedir o acesso a qualquer divisão da sua casa, desde a cozinha aos
quartos, e pode ser utilizada para dividir corredores, entradas ou escadas.
Notas sobre a posição em escadas:
Aviso: a posição da grade relativamente às escadas é muito importante para a segurança do seu
animal. É melhor colocar a grade no fundo das escadas, de forma a impedir o acesso total às
mesmas. Caso seja necessário colocar a grade no topo das escadas, para evitar que o seu animal
desça, deverá colocá-la no degrau mais elevado. Ao descer, a grade deve abrir sempre no sentido
da pessoa (em sentido oposto às escadas). Se pretende colocar a grade no fundo das escadas,
deverá colocá-la no degrau mais baixo, na ponta do degrau e afastada do segundo degrau. (2)
Vamos começar:
Verifique a largura da abertura onde pretende encaixar a grade. A abertura tem de ter no mínimo
84 cm e no máximo 152 cm. IMPORTANTE: não tente aplicar esta grade em aberturas maiores do
que 152 cm.
Primeiro tem de determinar o tamanho correto. Deve instalar a grade na maior largura possível da
passagem. (3)
De seguida, monte as 2 secções principais da grade com os 4 parafusos de ajuste (F + G). (4) Utilize
a chave (D).
Fixação das dobradiças e parafusos:
Deve usar o template (B1 para partes A+B, B2 para partes C + D, veja a imagem 13) para marcar as
posições dos furos (para uma montagem perfeitamente vertical, pode usar um nível). (5)
Em seguida, monte todos os suportes de plástico usando os parafusos, de acordo com os orifícios
marcados (parte A: 6, 7, 8 + 9), (parte B: 10), (partes C e D: 11 + 12).
Fixação em madeira:

Faça marcações de 2 mm e use os parafusos de madeira fornecidos diretamente na madeira.
Fixação em parede de gesso:
Faça orifícios de 6 mm (1/4 ”) e insira as buchas fornecidas antes de aparafusar.
Fixação em paredes ocas de placas de gesso:
As paredes ocas construídas em placa de gesso requerem um modo de fixação especial (não
fornecida) para o qual vai precisar de comprar buchas expansíveis (disponíveis em lojas de
bricolage).
Quando a barreira estiver instalada, certifique-se que a barra inferior fica entre 4,5 cm e 6,5 cm do
chão.
Dicas de segurança:
- Os cães necessitam de supervisão constante - nunca deixe o seu animal sozinho até que este se
habitue à grade.
- Verifique diariamente a grade para ter a certeza que está bem segura.
- Certifique-se de que a grade está sempre fechada.
- A grade destina-se, exclusivamente, a uso interior.
- Uma grade aberta pode entalar as mãos mais pequenas.
- Esta grade é recomendada para cães e não para crianças.
- Não deite fora as instruções de segurança, pois poderá não ser o único utilizador.
- Guarde estas instruções, pois poderá querer mudar a grade de sítio.
- Atenção! Uma instalação inadequada da grade pode ser perigosa.
- Atenção! Não utilize a grade se alguma das peças que a compõem estiver em falta ou danificada.
- Atenção! Esta barreira não deve ser colocada em janelas.
Limpeza:
Passar com um pano húmido. Não utilizar químicos ou agentes de limpeza abrasivos. A Savic não
assume responsabilidades por danos provocados durante a instalação da grade.

