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Γενική περιγραφήΓενική περιγραφήΓενική περιγραφήΓενική περιγραφή    

Η µπάρα παρεµπόδιση̋ στάθµευση̋ KPB-SLB  είναι ένα̋ µηχανισµό̋ που έχει σκοπό να 
ασφαλίζει ιδιωτικού̋ χώρου̋ στάθµευση̋ και να ελέγχει τη διέλευση από διόδου̋ 
οχηµάτων.  Είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα Ø42mm που, µέσω αρθρωτών 
βάσεων, µπορεί να ασφαλίζεται χειροκίνητα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση µε τη βοήθεια 
λουκέτου.    

 



 
Οδηγίε̋ τοποθέτησηΟδηγίε̋ τοποθέτησηΟδηγίε̋ τοποθέτησηΟδηγίε̋ τοποθέτηση̋̋̋̋    

    

Μην ξεκινήσετε καµία εργασία εγκατάσταση̋ τη̋ µπάρα̋ KPB-SLB 
πριν διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρω̋ το παρόν εγχειρίδιο.    

    

Με την παραλαβή του πρὀόντο̋ ελέγξτε αν η συσκευασία είναι άθικτη.  
Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε µε το κατάστηµα που αγοράσατε το πρὀόν. 

    

1) Εργαλεία1) Εργαλεία1) Εργαλεία1) Εργαλεία 4) Σηµάδεµα4) Σηµάδεµα4) Σηµάδεµα4) Σηµάδεµα 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα 
εργαλεία (δράπανο, κατσαβίδι και 
γερµανικό κλειδί 13), όπω̋ εµφανίζονται 
στην εικόνα 1εικόνα 1εικόνα 1εικόνα 1. 

Τοποθετήστε την µπάρα στην τελική 
κατακόρυφη θέση τη̋ και κλειδώστε την µε το 
λουκέτο. 
 
Σηµαδέψτε τι̋ 6 θέσει̋ για τρύπηµα στο 
έδαφο̋, όπω̋ στην εικόνα 4εικόνα 4εικόνα 4εικόνα 4. Φροντίστε η 
θέση τοποθέτηση̋ να είναι κατά το δυνατόν 
επίπεδη και κατάλληλη για ασφαλή στερέωση.  

    

2) Συσκευασία2) Συσκευασία2) Συσκευασία2) Συσκευασία 5) Τρύπηµα5) Τρύπηµα5) Τρύπηµα5) Τρύπηµα 

Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε την µπάρα, 
τι̋ βάσει̋ τη̋, ένα λουκέτο µε τα κλειδιά 
του και τα υλικά στερέωση̋ (βίδε̋ 
στερέωση̋ DIN 571 8X55mm και βύσµατα 
Ø10X50mm), όπω̋ εµφανίζονται στην εικόνα εικόνα εικόνα εικόνα 
2.2.2.2. 

Χρησιµοποιώντα̋ ένα δράπανο µε τρυπάνι 
Ø10mm, όπω̋ στην εικόνα 5εικόνα 5εικόνα 5εικόνα 5, ανοίξτε τι̋ 6 
τρύπε̋ στι̋ θέσει̋ που σηµαδέψατε. 
 
Τοποθετήστε µέσα στι̋ τρύπε̋ τα πλαστικά 
βύσµατα σπρώχνοντα̋ τα ελαφρά. 

    

3) Προετοιµασία3) Προετοιµασία3) Προετοιµασία3) Προετοιµασία 6) Στερέωση6) Στερέωση6) Στερέωση6) Στερέωση 

Συναρµολογήστε το τρίτο πόδι, όπω̋ στην 
εικόνα 3.εικόνα 3.εικόνα 3.εικόνα 3. 

Τοποθετήστε την µπάρα µε τι̋ βάσει̋ τη̋ στη 
θέση τη̋ (διατηρώντα̋ το λουκέτο 
κλειδωµένο) και βιδώστε τι̋ 6 βίδε̋ 
χρησιµοποιώντα̋ ένα γερµανικό κλειδί 13mm. 

    
    
    

    

ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση    
Αν θέλετε να εµποδίσετε τη διέλευση, ανασηκώστε την  
µπάρα KPB-SLB  στην κατακόρυφη θέση και ασφαλίστε την 
µε το λουκέτο. 
 
Αν θέλετε να επιτρέψετε τη διέλευση, ξεκλειδώστε και 
αφαιρέστε το λουκέτο και στη συνέχεια πιέστε ελαφρά 
το KPB-SLB  ώστε να περιστραφεί και να έρθει στην 
οριζόντια θέση. Στη θέση αυτή µπορείτε να ασφαλίσετε 
την µπάρα κλειδώνοντα̋ την ξανά µε το λουκέτο.    

 
    

Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋    

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και χρήση του πρὀόντο̋ είναι σύµφωνη µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Μην χρησιµοποιείτε την µπάρα KPB-SLB  για άλλε̋ εφαρµογέ̋ εκτό̋ αυτών που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

• Μην αφήνετε την µπάρα KPB-SLB  στην οριζόντια θέση χωρί̋ σήµανση γιατί υπάρχει 
κίνδυνο̋ ατυχήµατο̋. 

• Μην περνάτε πάνω από την µπάρα KPB-SLB  µε τι̋ ρόδε̋ του αυτοκινήτου. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε την µπάρα KPB-SLB . 
• Σε περίπτωση που η µπάρα KPB-SLB  έχει πάγο στην επιφάνειά τη̋, µην την 

λειτουργείτε µε γυµνά χέρια. 

 


