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Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48/EÜ.  

The product complies with standard   EN 71 & Directive 2009/48/EC.  

Der Artikel erfüllt die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG. 

Le produit répond aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE.  

Il prodotto rispetta le norme comunitarie EN 71 e  Direttiva 2009/48/CE.  

Изделие соответствует стандартам EN 71 и Директива 2009/48/EC. 

Produkts atbilst standartiem EN 71 un Direktīva 2009/48EÜ. 

Gaminys atitinka standarto EN 71 ir Direktyvos 2009/48/EB. 

Tuote on sertifioitu standardien EN 71-1 & Direktiivi 2009/48/EEC. 

Produkten är certifierad enligt standarder: EN 71-1 & Directive 2009/48/EEC. 

A termék megfelel az EN 71 szabványnak és a 2009/48/EK irányelvnek.  
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HU 

Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és ellenőrizze az alkatrészek számát és  

állapotát. 

 

Összeszerelés 

A gyermekjátszóteret a kézikönyvben lévő rajzok alapján kell telepíteni. A biztonságos összeszereléshez  

legalább két ember szükséges. Az összeszereléshez mérőszalagra, kulcsokra, kalapácsra, akkumulátoros fúrógépre és fafúró-

szárakra van szükség. A fa megrepedésének elkerülése érdekében, a csavarok betekerése előtt készítsen furatokat a fába. 

 

Telepítés 

A gyermekhinta-készletet a célnak megfelelő anyaggal borított (homok, fakéreg, vagy karbantartott gyep) puha talajra kell 

telepíteni. A telepítést "A többrészes hinta biztonságos telepítése, távlati nézet" címkéjű ábra alapján kell elvégezni. A hintakészlet 

és az egyéb tárgyak közötti távolság (ideértve a föld felszíne felett lévő olyan tárgyakat is, mint például a faágak) legalább 2 méter 

kell hogy legyen. A lábakat be kell ásni a talajba és le kell betonozni (lásd a rajzon). A lábakat tilos homokba, vagy más puha 

felületű anyagba belehelyezni, mivel ezek nem garantálnak elegendő stabilitást.  

 

Használat 

A potenciális sérülések elkerülése érdekében a telepítést követően azonnal le kell csiszolni az összes kiálló csavart és az éles 

peremeket. Naponta ellenőrizni kell a hintaülőke magasságát (350 mm) valamint a készlet általános állapotát. Legalább 1-3 

havonta rendszeresen ellenőrizni kell a mozgó alkatrészek stabilitását, kopását és a csatlakozások szorosságát. Évente egyszer 

ellenőrizni kell az alapszerkezet anyagának állapotát, a kiegészítők korrodáltságát és a fa alkatrészek korhadását. A mozgó 

alkatrészeket meg kell olajozni és/vagy a meghibásodott alkatrészeket ki kell cserélni a gyártó által rendelkezésre bocsátott új 

alkatrészekre. Meg kell húzni a csavarokat és a köteleket. 

 

Megjegyzés: A gyermekjátszótér szerkezete csak akkor tekinthető biztonságosnak, ha azt megfelelő csúszdával használják 

(talajszinttől mért magassága: 1500 mm, maximális szélessége: 500 mm). A ruhadarabok lecsúszás közbeni becsípődésének 

elkerülése érdekében a csúszda telepítésekor mindkét oldalon hagyjon 25 mm szabad távolságot (30 mm javasolt). A 

termékhez megfelelő csúszda biztosítása a termék végső eladójának felelősségi körébe tartozik. A csúszda meg kell hogy 

feleljen az EN 71-1 és az EN 71-8 Európai Biztonsági Szabványoknak és illeszkednie kell az adott hintakészlethez. 

 

Figyelmeztetés! 

*Ezt a terméket úgy tervezték, hogy azt csak 3 és 14 éves kor közötti (max. 50 kg) gyermekek használhatják, felnőtt 

személy felügyelete mellett. 

*A terméket 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Kizuhanás kockázata áll fenn. 

*A termék egy hat személy általi egyidejű használatra készült. 

*Az olyan ruharészek mint a kapucnik, gombok, stb. megnövekedett kockázatot jelentenek, mivel a termék használata 

közben ezek beakadhatnak és akár viselőjük fulladását is okozhatják. 

*A termék kizárólag magáningatlanokon való kültéri használatra készült. 

 

Megjegyzés: A gyártó engedélye nélkül a szerkezetet módosítani TILOS, ellenkező esetben súlyos sérülés veszélye fenyeget.  

Későbbi használat céljára jó állapotban őrizze meg ezt az útmutatót. 

 

Tájékoztatásul: 

A fa természetes anyag, ezért érzékeny a környezeti változásokra. A hőmérsékletingadozás és az időjárási körülmények hatására – 

különösen a géppel megmunkált fa termékek esetében – a fa hasadhat és megkeményedhet. Ez általában nem befolyásolja a fa 

szilárdságát. 

 

BIOCID TERMÉKKEL KEZELT FAANYAG. A faanyagokat károsító organizmusok megfékezésére. 

Hatóanyagai: réz karbonát / rézhidroxid (1:1), bórsav. 

A faanyag kezelésénél használjon kesztyűt. Kerülje a fa fűrészelésénél keletkezett por belélegzését. Nem érintkezhet ivóvízzel és 

élelmiszerrel. Nem használható állatok számára fűrészporként. A kezelt faanyagot megsemmisítését felelős módon kell végezni. 

Az ipari hulladék kezelését tanúsított hulladékkezelőnek kell végeznie. 
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Kiige turvaline paigutus ülalt vaates. 

Safe installation of combined swing, aerial view. 

Sichere Aufstellung der Schaukel in Obenansicht. 

 Installation sûre de la balançoire, vue aérienne. 

Installazione dell’altalena in condizioni di sicurezza vista dall’alto. 

Надежная установка качелей: вид сверху. 

Šūpoļu droša uzstādīšana, skatoties no augšas. 

Saugus sujungtų sūpynių montavimas, vaizdas iš viršaus. 

Leikkikentän turvallinen asennus ylhäältä päin kuvattuna. 

Säker placering av gungan, sett uppifrån. 

A többrészes játszótér biztonságos telepítése, távlati nézet. 
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