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KiddyGuard® Avant zabezpiecza przejścia oraz klatki schodowe o szerokości od 20 
do 120 cm (8-48 cale).

82-85
85-86
86-87

Ten produkt jest zgodny zarówno z europejskimi normami prEN1930:2020, jak i z amerykańskimi 
normami ASTM F1004-19. Poniższe ostrzeżenia są zgodne z wymienionymi normami.

OSTRZEŻENIE - Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie używaj bramki/barierki ochronnej, jeśli jakakolwiek część 
jest uszkodzona lub jej brakuje.

OSTRZEŻENIE - Bramka/bariera ochronna nie może być montowana w otworach 
okiennych.

OSTRZEŻENIE - ZAPRZESTAŃ używania bramki/bariery, jeśli dziecko jest w stanie się 
na nią wspiąć lub ją poluźnić.

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie używaj w celu trzymania dziecka z daleka od basenu.

OSTRZEŻENIE - Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci dziecka, zamontuj 
bramkę/barierę w sposób prawidłowy i tym samym bezpieczny. 
ZAWSZE instaluj i używaj bramki/barierki zgodnie z instrukcjami przy 
użyciu wszystkich wymaganych części.

OSTRZEŻENIE - Zawsze sprawdzaj, czy szlaban jest prawidłowo zamknięty.

Ta bramka/bariera ochronna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci, prawidłowo i solidnie zamontuj bramkę 
KiddyGuard® Avant i używaj jej zgodnie z tą instrukcją. 

KiddyGuard® Avant nie powinien być narażony na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia 
ostrymi, ciężkimi przedmiotami czy zadrapania pazurami zwierząt lub ciągnięcia w górę i w dół, 
gdyż spowoduje to uszkodzenia bramki. 

Po zamontowaniu sprawdź czy bariera ochronna jest poprawnie dopasowana i zabezpieczona. 
Kiddyguard Avant posiada ręczny system zamykania.
KiddyGuard® Avant posiada zarówno ręczny jak i automatyczny  system zamykania. Jednakże 
zawsze upewnij się, że mechanizm zamykający został prawidłowo zabezpieczony po 
zamknięciu bramki.

Stan ogólny KiddyGuard® Avant oraz mechanizmy zabezpieczające powinny być regularnie 
sprawdzane, ze szczególnym uwzględnieniem mocowań oraz sprawności mechanizmu 
zamykającego, zgodnie z instrukcjami.

Nie pozwalaj dorosłym, dzieciom lub zwierzętom domowym wspinać się lub przechodzić pod 
bramką ochronną, może to spowodować uszkodzenia lub poluźnienie bramki i być przyczyną 
wypadków. 

Dla USA, Przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy.
Dla Europy, Przeznaczone dla dzieci w wieku do 24 miesięcy.
Ten produkt nie jest w stanie zapobiec wszystkim typom wypadków. Nigdy nie pozostawiaj 
swojego dziecka bez nadzoru. 

Części zamienne są dostępne tylko u producenta lub dystrybutora.
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Owners manual : 
English
Other languages,see
www.lascal.net

www.kiddyguard.com
KIDDYGUARD ® AVANT

95104

KiddyGuard® is
protected by patent.

93108

93101

93112

93110

93109

93111

93110

93107

9520093105

93106

93101

93105 Pokrywa górna (przyczepiona do osłony bramki - zdejmowalna) czarna / 93221 biała

93106 rączka czarna / 93222 rączka biała

93107

93108

93109

93110

93111

93112

95200 Instrukcja użytkowania KiddyGuard®
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P.S. Jeśli na ścianie (w miejscu mocowania dolnego 
wspornika) znajduje się listwa przypodłogowa, 
wtedy użyj zestawu instalacyjnego do ściany 
(ZIS), dostępne jako wyposażenie dodatkowe, patrz 
str 63. Alternatywnie możesz użyć kawałka drewna 
grubości listwy przypodłogowej do zamocowania 
górnego wspornika.

Upewnij się, że bramka jest zamontowana
solidnie i w pozycji pionowej.

Wybierz miejsce montażu zgodnie z wyborem
z punktu 1.

Betonowej/z cegły - Użyj śruby i kołków 
plastikowych z zestawu. Wywierć otwór o 
średnicy 6mm.

Upewnij się, że bramka jest w pionie. Zaznacz 
miejsce na wkręcenie śrub wspornika górnego. 
Usuń bramkę i wywierć dziury na wspornik 
górny zgodnie z instrukcją w punkcie b). 
Ponownie nałóż bramkę na dolny wspornik i 
przykręć śruby do wspornika górnego.

Jeśli na ścianie (w miejscu mocowania Paska 
Zamykającego) znajduje się listwa przypodłogowa, 
wtedy użyj zestawu instalacyjnego do ściany 
(ZIS), dostępne jako wyposażenie dodatkowe, patrz 
str 63. Alternatywnie możesz użyć kawałka drewna 
grubości listwy przypodłogowej do zamocowania 
górnego wspornika.

Jeśli pasek zamykający jest mocowany W 
ŚRODKU OTWORU PRZEJŚCIOWEGO (jak 
pokazuje rys 1c), postępuj według rysunku 
6b. Aby przygotować pasek zamykający do 
montażu, zidentyfikuj 5 oznaczeń na krawędzi 
paska zamykającego. Użyj wiertarki z 4mm 
wiertłem, aby wywiercić 5 otworów w miejscu 
oznaczenia.

- 54 -

PO



ZIS używany do Obudowy Bramki/Paska Zamykającego

Listwa 
przypodłogowa

Listwa 
przypodłogowa

ZIS

ZIS

ZIS

Zestaw instalacyjny do ściany (ZIS)
Obudowa Bramki i Listwa Blokująca mogą być 
przymocowane do ściany z listwą przypodłogową 
za pomocą ZIS

Dla Obudowy Bramki potrzebny jest jeden zestaw 
ZIS, a dla Paska Zamykającego potrzebne są dwa 
zestawy ZIS

Nr produktu 12564 (jeden zestaw) czarny
Nr produktu 12565 (jeden zestaw) biały

Wymiary
Dla Listew przypodłogowych pomiędzy
10mm (3/8”) - 19mm(3/4”)

Numer produktu: 12566 (czarny)
Numer produktu: 12567 (biały)

Numer produktu: 12561 (czarny)
Numer produktu: 12563 (biały)

- 55 -

PO



F1004-19 prEN1930:2020
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For forward
thinking families
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Pushing a buggy should always 
be this easy. The unique M1 buggy 
has rotatable handles with three 

positions for the best, smoothest 
ride ever.

Handy height adjustment. Adjust the 

heights available. Choose between 12 
handle positions, and swap mid-fl ow to 
suit your environment and stay in control 
at all times.

Space and height for taller people. 
Flexible handle adjustment means you 
can tailor the buggy to your height, even 
if you’re taller. Rotating handles help 
you tweak the angle to suit your stride, 
including if you have a BuggyBoard®

attached.  

A comfortable seat. Designed for baby 
and parent alike, the M1 buggy® is 
completely comfortable for your little 
passenger. It’s perfect for children up to 

Simply slot on your BuggyBoard®. 
Integrated connectors enable you to fi x 
your BuggyBoard® onto the M1 buggy™

fast. Suitable for all BuggyBoard® models, 
it gives you the fl exibility you need 
wherever you are. 

Ready for anything. UV protection fabric, 
a pull-down canopy, and an integrated 
windbreak in the hood make the buggy 
perfect for any weather. Plus, used in a 
cover position, the canopy gives your 
child a little shade to sleep. 

Your buggy
your way

- 83 -



It’s all about the design 
Discreet, fully secure and innovative, the KiddyGuard® gives you a stylish alternative 

to other child gates. White or black mesh slides beautifully into a brushed aluminium 

housing. Completely child-proof when locked in place, and invisible when open, 

this unique guard won’t clutter your home. And because it fully retracts when open, 

you won’t trip over it either.    

Choose your perfect fit 
™ 

™ Features a rounded, aluminium housing 
™  Extra length for wider openings, with a square aluminium  

housing and an advanced locking system
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Albania
Kidscom SA 
finance@kafounis.gr
www.kafounis.gr

Australia
CNP Brands
info@cnpbrands.com.au
www.cnpbrands.com.au

Austria
Nordideen GmbH
info@nordideen.de
www.nordideen.de

Belgium
Hebeco BVBA
info@hebeco.be
http://www.hebeco.be

Bulgaria
Silvex 1
vesela@silvex1.com
http://www.silvex1.com

Canada
Regal Lager, Inc. 
support@lascal.zendesk.com
www.regallager.com

 China
Cute-Q Trading (Shanghai) Co. Ltd.
info@cute-q.com
www.cute-q.com

 Cyprus
Xenofon Demetriades & Son Ltd
gkzorpas@cytanet.com.cy

Czech republic
VISPA Nachod sro
info@vispa.cz
www.vispa.cz

Denmark
Nordideen GmbH & Co. KG
frommhagen@nordideen.de
www.nordideen.de

Estonia
Tootiny
biuro@tootiny.com
www.tootiny.com

France
Gamin-Tout-Terrain
contact@gamin-tout-terrain.com
www.gamin-tout-terrain.com

Germany
Nordideen GmbH & Co. KG
info@nordideen.de
www.nordideen.de

Greece
Kidscom SA
finance@kafounis.gr
www.kafounis.gr

Hongkong / Macau
Lascal Limited 
info@lascal.com.hk
www.lascal.net

Hungary
Brendon Gyermekaruhazak Kft.
posch.szilvia@brendon.hu
www.brendon.hu

Iceland
Fifa / Orninn
gudrun@fifa.is
www.fifa.is

Ireland
Cheeky Rascals Ltd.
info@cheekyrascals.co.uk
www.cheekyrascals.co.uk

Israel
Trulo Israel Ltd
pegil@netvision.net.il
www.babysafe.co.il

Italy
Real Baby Distribuzione s.r.l.s.
silvia.ingravallo@realbaby.it
www.realbaby.it

Japan
T-Rex, Co. Ltd.
sales-1@t-rexbaby.co.jp
www.t-rexbaby.co.jp

Latvia
Tootiny
edwin.jonsson@tootiny.com
www.tootiny.com

Lithuania
Tootiny
edwin.jonsson@tootiny.com
www.tootiny.com

Luxembourg
Hebeco BVBA
info@hebeco.be
www.hebeco.be

CONTACT INFORMATION (A-L)
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Malaysia
Infantree Pte Ltd
suzanne@infantree.net
www.infantree.net

Malta
Rausi Co. Ltd
angelic@rausi.com.mt
www.rausi.com.mt

Netherlands
Hebeco BVBA 
info@hebeco.be
www.hebeco.be

Norway
Norske Servicesystemer AS 
eli@servicesystemer.no
www.servicesystemer.no

Poland
Tootiny
biuro@tootiny.com
www.tootiny.com

Portugal
Nikidom, S.L. 
nikidom@nikidom.com
www.nikidom.com

Romania
Kidscom SA 
finance@kafounis.gr
www.kafounis.gr

Russia
INTERAMNA LTD
sadolin.jesper@gmail.com

Serbia
Kidscom SA 
finance@kafounis.gr
http://www.kafounis.gr

Singapore
Infantree Pte Ltd 
suzanne@infantree.net
www.infantree.net

Slovakia
VISPA Nachod sro
pavelka@vispa.cz
www.vispa.cz

Slovenia
MAMI d.o.o. 
info@mami.si
www.mami.si

South Korea
Penta Zone Inc. 
pentazone@gmail.com
www.pentazone.co.kr

Spain
Nikidom, S.L. 
nikidom@nikidom.com
www.nikidom.com

Sweden
Carlo i Jönköping AB
info@carlobaby.com
webshop.carlobaby.com

Switzerland
BAMAG Babyartikel und 
Mobel AG
tanja.herzog@babybamag.ch
www.babybamag.ch

Taiwan
Topping Prosperity Inc. 
sales.iris@bnb.com.tw
www.bnb.com.tw

Taiwan
Evey Co., Ltd 
jason@evey.com.tw
www.evey.com.tw

Thailand
Thai Soonthorn International 
Trading Co., Ltd.
nfo@thaisoonthorninter.com
www.thaisoonthorninter.com

Turkey
operaistanbul 
info@operaistanbul.com
www.operaistanbul.com

UK
Cheeky Rascals Ltd.
info@cheekyrascals.co.uk
www.cheekyrascals.co.uk

Ukraine
Tootiny 
edwin.jonsson@tootiny.com
www.tootiny.com

USA
Regal Lager, Inc.
support@lascal.zendesk.com
www.regallager.com

CONTACT INFORMATION (M-U)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Ort
...................................................................................................................................................................................................

Land
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

Seriennummer (see underside of the platform)

.................................................................................

Postleitzahl / Code postal
 / Postnummer

........................................................................................................
staat

.................................................................................
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Bitte falten und mit klebeband versiegeln. Bitte nicht tackern.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

85-86

Lascal Limited
Unit 2507, 25/F, 
Kimberland Centre, 
55 Wing Hong Street, 
Hong Kong

E-mail:   info@lascal.com.hk
website: www.lascal.net

www.kiddyguard.com
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