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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Αγαπητέ πελάτη, σε ευχαριστούμε  για την επιλογή ενός KiddyGuard® Avant  από τη  Lascal.
Ελπίζουμε ότι θα μείνετε  ευχαριστημένοι με την αγορά σας και θα απολαύσετε  την προστασία 
που παρέχει στα μικρά παιδιά.

To KiddyGuard® Avant προστατεύει ανοίγματα πόρτας ή σκάλας 20-120 εκατοστών.
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Δείκτης

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας
Μέρη του KiddyGuard® Avant
Θέση για χρήση
Προσαρμογή της υποδοχής
Τοποθέτηση της λωρίδας Κλειδώματος
Λειτουργία
Αξεσουάρ
Σύνθεση Υλικό
Οδηγίες καθαρισμού
Εγγύηση
Τα πρότυπα ασφαλείας και οι δοκιμές
Άλλα Lascal προϊόντα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Κάρτα εγγραφής προϊόντος

82-85
85-86
86-87

Αυτό το προιόν συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά στάνταρτς prEN1930:2020 καθώς 
και τα Αμερικανικά ASTM F1004-19, και οι προειδοποιήσεις συμβαδίζουν με αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η μη σωστή τοποθέτηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε την πόρτα ασφαλείας αν κάποιο συστατικό 
λείπει ή εχει καταστραφεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η πόρτα ασφαλείας δεν πρέπει να τοποθετείται στα παράθυρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σταματήστε τη χρήση της πόρτας αν το παιδί είναι ικανό να τη 
σκαρφαλώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην τη χρησιμοποιείτε για να κρατήσετε μακριά το παιδί σας 
από πισίνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η μη σωστή τοποθέτηση της πόρτας μπορεί να προκαλέσει ακόμα 
και το θάνατο των παιδιών. Τοποθετείται πάντα την πόρτα σύμφωνα 
με τις οδηγίες, χρησιμοποιώντας όλα τα υποχρεωτικά μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ελέγχετε πάντα ότι το φράγμα είναι σωστά κλειστό.

Η πόρτα ασφαλείας είναι μόνο για εσωτερική χρήση.

Για να αποφύγετε σοβαρή βλάβη ή θάνατο, τοποθετήστε και ασφαλίστε ασφαλώς 
το KiddyGuard Anant και χρησιμοποιείστε το σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Η KiddyGuard® Avant δεν πρέπει να υπόκεινται σε μηχανικές βλάβες, π.χ. χτύπημα 
με αιχμηρά, σκληρά αντικείμενα ή ξύσιμο από κατοικίδιο ζώο νύχια ή τράβηγμα  
προς τα επάνω ή προς τα κάτω  καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά.

Όταν τοποθετηθεί στη θέση της, ελέγξτε το περίφραγμα και διασφαλίστε  ότι είναι 
σωστά σταθερό και ασφαλές.

Η KiddyGuard® Avant έχει και  χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα κλειδώματος. 
Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης κλειδώνει καλά  κάθε φορά που 
κλείνετε την πύλη.

Γενικά  ο μηχανισμός ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται  περιοδικά, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην ασφάλεια των συνημμένων και τη λειτουργία του μηχανισμού 
κλειδώματος, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Μην επιτρέπετε σε ενήλικες, παιδιά ή κατοικίδια να σκαρφαλώνει πάνω ή κάτω από 
την πόρτα ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμούς.

Για τις ΗΠΑ κατάλληλο για παιδιά 6-24 μηνών.

Για την ΕΕ κατάλληλο για παιδιά μέχρι 24 μηνών.

Αυτό το προιόν δεν μπορεί να αποτρέψει όλα τα ατυχήματα. Μην αφήνετε ποτέ το 
παιδί σας χωρίς επιβλεψη.

Πρόσθετα εξαρτήματα  ή προς αντικατάσταση  θα πρέπει να λαμβάνονται από τον 
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΕΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Μοντέλο / 
Σειριακός  
αριθμός

Μοντέλο / 
Σειριακός  
αριθμός

KIDDYGUARD® AVANT ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αρ. είδους Ποσότητα Περιγραφή

93101 Πύλη Στέγαση

93105 Top Cover (επισυνάπτεται στην πύλη στέγαση - αφαιρούμενο) μαύρο / 93221 λευκό

93106 Χειρολαβή μαύρο / 93222 Χειρολαβή λευκό

93107 Κάτω στήριγμα

93108 Πάνω Στήριγμα

93109 Κλείδωμα της Ταινίας

93110 Βίδες ξύλου

93111 Ούπες / πλαστικά άγκυρα 

93112 Κλείδωμα Ράβδου (επισυναπτόμενη - μη αφαιρούμενη)

95200 Εγχειρίδιο KiddyGuard®

1. Αποφασίστε για την κατάλληλη 
    τοποθέτηση της  KiddyGuard® Avant.
α)  Στον  τοίχο προς τα δεξιά και μπροστά από το 
     άνοιγμα / σκάλα. Σχήμα 1α.

2. Χρησιμοποιήστε στο πάνω ή στο κάτω 
    μέρος της σκάλας t
α)  Πάνω μέρος της σκάλας - Η Βάση της πόρτας 
     KiddyGuard® Avant πρέπει να είναι στο επίπεδο
     του δαπέδου και 15 cm / 6 ίντσες πίσω από την 
     κορυφή. Σχήμα 2α.

Ή
β)  Στον τοίχο προς τα αριστερά και μπροστά από 
     το άνοιγμα / σκάλα. Σχ. 1b.

Ή
γ)  Εντός του ανοίγματος / σκάλα, δεξιά ή
     αριστερά. Το Σχ. 1γ.

Ή
β)  Στο κάτω μέρος της σκάλας –Η βάση της πόρτας 
     KiddyGuard® Avant πρέπει να τοποθετείται στο 
     μπροστινό μέρος του πέλματος . Σχήμα 2β.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
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
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 

3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα
α)  Πιέστε τη βάση του καλύμματος
β)  Σηκώστε

4. Τοποθετήστε το Πύλη Στέγασης
α) αποφασίστε για τη θέση, σύμφωνα με τις 
    επιλογές σας Σχήμα 1.
β) Συνδέστε το κάτω στήριγμα στο ίδιο επίπεδο με 
    το δάπεδο σιγουρευοντας ότι οι τρύπες για τις
    βίδες ευθυγραμμίζονται οριζόντια
    Όταν θέλετε να συνδέσετε με:
    Ξύλο - Χρησιμοποιήστε τις βίδες που 
    παρέχονται. Ανοίξτε τις τρύπες πιλοτικά πριν 
    σφίξετε τις βίδες.
    Σκυρόδεμα / τούβλο - Χρησιμοποιήστε τις 
    βίδες + ούπα / και τις πλαστικές άγκυρες που  
    παρέχονται  Άνοιγμα οπής 6 mm, (¼ in). 
    Εισαγωγή της ούπα / πλαστικά άγκυρα στο 
    ίδιο επίπεδο με τον τοίχο και στη συνέχεια 
    σφίξτε τις βίδες.
    Άλλα υλικά τοίχου - χρησιμοποιήστε ένα 
    κατάλληλο σύστημα στερέωσης.
    Bannister - χρησιμοποιήστε το Bannister  
    εγκατάστασης.Βλέπε αξεσουάρ 
γ) Σύρετε την Πόρτα στο κάτω στήριγμα (ελέγξτε 
    το πλέγμα αν είναι προς την επιθυμητή 
    κατεύθυνση)
δ) Σύρετε το πάνω στήριγμα σταθερά στην 
    κορυφή του περιβλήματος της πόρτας.
ε) Εξασφαλίστε ότι η πόρτα είναι κάθετη και 
    μαρκάρετε τις θέσεις για τις οπές και για τις 
    βίδες. Αφαιρέστε την πόρτα και ανοίξτε τις 
    τρύπες σύμφωνα με το (β) και στη συνέχεια 
    σπρώξτε τη πόρτα πίσω στο κάτω στήριγμα για
    να καθορίσει τις βίδες βλ. (β).

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι τοποθετημένη 
σταθερά και κάθετα.

.. Αν υπάρχει σοβατεπί / Πλίνθινο στον τοίχο 
στον οποίο πρέπει να συνδευθεί,είναι διαθέσιμο  
ένα Kit Eγκατάστασης  (WIK), ως αξεσουάρ, 
ανατρέξτε στη σελίδα 36. Εναλλακτικά μπορεί ένα 
κομμάτι ξύλου, στο πάχος του σοβατεπί 
/Πλίθινου, να τοποθετηθεί μεταξύ του άνω 
βραχίονα και του τοίχου.

5. Συνδέστε το επάνω κάλυμμα και τη 
    λαβή 
α) Πιέστε το επάνω κάλυμμα σταθερά πίσω στο 
    περίβλημα της Πόρτας, με την υψηλή πλευρά 
    στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο.
β) Τραβήξτε προς τα έξω ένα τμήμα του πλέγματος
    (βλέπε σχήμα. 8β) Ευθυγραμμίστε τις καρτέλες
    στη χειρολαβή με τρύπες για  τη ράβδο 
    κλειδώματος. (5β)
γ) Περιστρέψτε την χειρολαβή προς τα πίσω μέχρι
    να ασφαλίσει στη θέση της (5γ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Λωρίδας Κλειδώματος 

6. Προετοιμάστε  τη Λωρίδα Κλειδώματος 
Ανοίξτε πέντε τρύπες στα σημεία που σημειώσατε  
στη Λωρίδα της ασφάλισης σύμφωνα με:

7. Τοποθετήστε την Λωρίδα
Απασφαλίστε  και τραβήξτε έξω από την πύλη, 
δείτε "Λειτουργίες ", 8β σχήμα.

Συνδέστε τη ράβδο κλειδώματος στηΛωρίδα, και 
κρατήστε ενάντια στον τοίχο κατά τον  οποίο 
πρόκειται να τοποθετηθεί. Είναι σημαντικό  το  
πλέγμα να είναι ομοιόμορφα τεντωμένο κατά  
μήκος του ανοίγματος, χωρίς χαλάρωση ούτε 
πάνω ούτε κάτω 

Συνδέστε τη Λωρίδα στον τοίχο με σήμανση μέσα 
από τις τρύπες τηςΛωρίδας  για να εντοπισετε που 
πρέπει να βάλετε τις βίδες Βλέπε σχήμα. 4 για να 
καθορίσετε  τον τρόπο που πρέπει  να βιδώσετε 

Αν υπάρχει σοβατεπί στον τοίχοτοποθέτηση της 
Λωρίδας  θα γίνει  ένα κιτ εγκατάστασης Wall 
(WIK) διατίθεται ως αξεσουάρ, ανατρέξτε στη 
σελίδα 36. Εναλλακτικά μπορεί ένα κομμάτι ξύλου, 
στο πάχος του σοβατεπί /, να τοποθετείται μεταξύ 
της ταινίας κλειδώματος και τον τοίχο.

α) Κατά την τοποθέτηση τηςΛωρίδας Κλειδώματος 
    στον τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1α και 1β, 
    ακολουθήστε Εικ. 6α για προετοιμάσετε το  
    Κλείδωμα
    . . Αναφέρετε τους πέντε δείκτες στην  μεγάλη
    επιφάνεια του ελάσματος και ασφαλίστε . 
    Χρησιμοποιήστε ένα δράπανο με 4mm, (1/6) 
    τρυπάνι και τρυπήστε  τις πέντε τρύπες

β) Κατά την τοποθέτηση  της Λωρίδας  αφήστε ένα 
    άνοιγμα, όπως φαίνεται στο Σχ. 1γ, ακολουθήστε
    Σχήμα 6β. Για την προετοιμασία της Λωρίδας , να
    προσδιορίσετε τις  πέντε τρύπες  στην άκρη της 
    Λωρίδας. Χρησιμοποιήστε ένα δράπανο με 4mm,
    (1/6) τρυπάνι

- 24 -

EL



ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 

8. Σύστημα Κλειδώματος 
α) Κλείδωμα - Πιέστε και περιστρέψτε το κουμπί 
    κλειδώματος προς τα δεξιά μέχρι 290 °. Θα έχετε
    διαθέσιμα μερικά δευτερόλεπτα για να έχετε την 
    Πόρτα  ανοιχτή και κλειστή πριν κλειδώσει .
    TIP: όσο περισσότερο γυρνάτε το κουμπί  έως 
    290 °, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχετε να 
    κλείσετε ή να ανοίξετε την πόρτα.
β) χειροκίνητο κλείδωμα - Πιέστε και περιστρέψτε το
    κουμπί κλειδώματος προς τα δεξιά μέχρι 310 °. 
    Η πόρτα θα είναι σε μόνιμη βάση ελεύθερη  να 
    ανοίξει ή να κλείσει, χωρίς χρονικό περιορισμό. 
    Η πόρτα  δεν θα κλειδώσει μέχρι να γυρίσετε  το 
    κουμπί κλειδώματος αριστερόστροφα, πίσω πέρα 
    από τη θέση 290 ° ή πίσω στο 0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη κλειδώματος δείχνει κόκκινη όταν 
η πόρτα είναι ξεκλείδωτη  και δεν παρέχει 
προστατευτικό φράγμα 

Η Πόρτα  KiddyGuard® Avant είναι εύκολο 
να λειτουργήσει με το ένα χέρι.

9. Κλείσιμο της Πόρτας  KiddyGuard®

Avant
α) Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί στο πάνω μέρος 
    της πόρτας.
β) Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Βλέπε Σχ. 8.
γ) Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τραβήξετε  την 
    πόρτα  απέναντι και τον  γάντζο επάνω στη 
    Λωρίδα της ασφάλισης. βλέπε Σχήμα 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
KIDDYGUARD® AVANT, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ 
Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ 
ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΛΑ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ. 

10. Άνοιγμα της πόρτας KiddyGuard® 
Avant
Απελευθερώστε την πύλη με επανάληψη των 
εργασιών 9a και 9b. Βγάλτε την πόρτα και αφήστε 
τη να κυλήσει επάνω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΣΟ Η ΠΟΡΤΑ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ .

WIK

WIK

WIK

Skirting/
Baseboard

Skirting/
Baseboard

WIK χρησιμοποιούνται για την πύλη και την Λωρίδα Κλειδώματος 

BIK Gate Housing BIK Locking Strip

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Bannister κιτ εγκατάστασης
Το περίβλημα της Πόρτας  και η Λωρίδα της 
ασφάλισης μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το 
bannister χρησιμοποιώντας ένα ή και περισσότερα 
από τις ακόλουθα εξαρτήματα  

Bannister κιτ εγκατάστασης (BIK) για Πόρτα
Στοιχείο αριθ. 12566 (μαύρο)
Στοιχείο αριθ. 12567 (λευκό)

Bannister κιτ εγκατάστασης (BIK) για το
Κλείδωμα της Λωρίδας.
Στοιχείο αριθ. 12561 (μαύρο)
Στοιχείο αριθ. 12563 (λευκό)

Bannister Διαστάσεις:
Και οι δύο Bannister κιτ εγκατάστασης μπορούν  
να χρησιμοποιηθούν σε στρογγυλά ή τετράγωνα  
κάγκελα με τις ακόλουθες διαστάσεις.

Εγκατάσταση σε τοίχο (WIK)
Η πύλη και η λωρίδα Κλειδώματος μπορούν να 
συνδεθούν στους τοίχους με σοβατεπί 
χρησιμοποιώντας WIK

Για την πύλη χρειάζεται ένα σετ WIK και για την 
λωρίδα κλειδώματος 2 σετ WIK

Στοιχείο αριθ. 12564 (ένα σέτ) μαύρο
Στοιχείο αριθ. 12565 (ένα σετ) λευκό

Διαστάσεις 
Για Σοβατεπί μεταξύ 
10mm (3/8”) - 19mm(3/4”)

Min 
14 χιλιοστά
7/16 "

Max
50 χιλιοστά
2 "

Κυκλικά bannisters

Minimum
14 x 14mm
7/16” x 7/16”

Maximum
50 x 50mm
2” x 2”

Πλατεία bannisters
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ KIDDYGUARD® AVANT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ TESTS 

Τα πλαστικά κομμάτια είναι απί Polyamide (PA6) Polyoxymethylene (POM), Polypropylene (PP) and 
Polyester (PE) Το σώμα της πόρτας KiddyGuard® Avant είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Τα υλικά 
επιλέγονται για μεγαλύτερη  αντοχή . Όλα τα μέρη είναι μη τοξικά και μπορούν  να ανακυκλωθούν. Το 
πλέγμα της πόρτας KiddyGuard® Avant είναι πυρίμαχ 

Όλα τα μέρη της πόρτας KiddyGuard® Avant μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο, υγρό απορρυπαντικό 
οικιακής χρήσης σε ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χλώριο ή λειαντικά σε σκόνη

Η πόρτα KiddyGuard® Avant είναι εγγυημένη για να είναι απαλλαγμένη  από κατασκευαστικά ελαττώματα 
για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, όταν  χρησιμοποιείται  υπό κανονικές συνθήκες 
και σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή λιανικής και είναι έγκυρη μόνο όταν παρέχεται με 
την απόδειξη λιανικής 

Η πόρτα KiddyGuard ™ Avant ικανοποιεί ή υπερβαίνει τα ακόλουθα 
πρότυπα των ΗΠΑ Safety Standard ASTM F1004-19 και την 
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Πρότυπο prEN1930:2020

Όλα τα συστατικά έχουν δοκιμαστεί  για  να ανταποκρίνονται στα  πρότυπα προϊόντα, σύμφωνα με CPSIA (ΗΠΑ) και το REACH (ΕΕ)
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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
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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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95200

85-86

85-86

85-86

85-86

85-86

85-86

85-86

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


	LA_2008A_Lascal@Avantmanual(95200)_Ver1
	p2-6_EN_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p7-11_CS_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p12-16_DA_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p17-21_DE_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p22-26_EL_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p27-31_ES_(95200)_LA_1911B_Avantmanual_ver1
	p32-36_FI_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p37-41_FR_(95200)_LA_1911B_Avantmanual_ver1
	p42-46_HU_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p47-51_IT_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p52-56_PO_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p57-61_RU_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p62-66_NL_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p67-71_SK_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p72-76_SL_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p77-81_SW_(95200)_LA_1911A_Avantmanual_ver1
	p82-86, Backcover_(95200)_LA_1911B_Avantmanual_ver1



