Instrukcja montażu

Sissi

Produkt zgodny z normą bezpieczeństwa EN 71 i wymogami dyrektywy 2009/48/WE.

Bezpieczny montaż zestawu huśtawek, widok z góry.
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Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i sprawdź
ilość i stan poszczególnych części.
Montaż
Plac zabaw dla dzieci należy zbudować zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w niniejszej instrukcji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa do montażu potrzeba
przynajmniej dwóch osób. Wymagane narzędzia: miarka, klucze, młotek, wiertarka
bezprzewodowa i wiertarka do drewna. Aby uniknąć pęknięć w drewnie, przed
przykręceniem wywierć otwór.
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Instalacji
Zestaw huśtawek należy zamontować na gładkiej powierzchni pokrytej odpowiednim materiałem: piaskiem,
korą lub na dobrze utrzymanym trawniku. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z rysunkiem „Bezpieczny
montaż zestawu huśtawek, widok z góry”. Odległość między huśtawką i innymi obiektami (w tym obiektami
nad ziemią, jak np. gałęzie drzew) powinna wynosić przynajmniej 2 metry. Nogi należy wkopać w ziemię i zalać
betonem (jak przedstawiono na rysunku). Nie wolno osadzać nóg huśtawki w piasku ani innej miękkiej
nawierzchni, która nie zapewni wystarczającej stabilności.
Zakotwiczenie
Huśtawkę należy osadzić w ziemi, aby zapewnić jej stabilność (dwie opcje). Do przytwierdzenia placu zabaw
do betonowego fundamentu zalecamy zastosować kotwy/kołki rozporowe przedstawione na rysunku (nie
zawarte w zestawie). Wykop w ziemi otwory o głębokości 400 mm i przekroju 600x600 mm zachowując
odstępy określone na rysunku. Dno wypełnij warstwą żwiru, aby poprawić absorpcję wody deszczowej.
Otwory zalej betonem do głębokości 50 mm poniżej poziomu ziemi. Po wyschnięciu betonu wypełnij pozostały
otwór ziemią.
Użytkowanie i konserwacja
Oszlifuj wystające śruby i ostre krawędzie natychmiast po zakończonym montażu, aby zapobiec potencjalnym
obrażeniom. Codziennie sprawdzaj wysokość siedzenia huśtawki (350 mm) oraz ogólny stan zestawu huśtawkowego.
Stabilność, zużycie części ruchomych oraz wytrzymałość połączeń należy sprawdzać nie rzadziej niż co 1 do 3 miesięcy. Raz w roku sprawdzaj produkt pod
kątem adekwatności materiału bazowego, korozji oprzyrządowania oraz butwienia części drewnianych. Części ruchome należy regularnie oliwić a części
zużyte bądź wadliwe należy zastępować częściami oferowanymi przez producenta. Śruby muszą być dokręcone a liny napięte.
Na okres zimowy zaleca się demontaż i magazynowanie huśtawek ze względu na zamarzanie gruntu, które uniemożliwia bezpieczne korzystanie z
urządzenia. Nie należy ustawiać placu zabaw w miejscu narażonym na ciągłe nasłonecznienie, aby uniknąć nagrzewania. W gorące dnie należy sprawdzać,
czy siedzenia nie są zbyt gorące.
Ostrzeżenia.
• Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko upadku.
• Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Sznurki. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia. Kaptury, guziki itp. i inne części odzieży,
które mogą się zahaczyć w trakcie zabawy zwiększają ryzyko wypadku i mogą doprowadzić do uduszenia.
• Wyłącznie do użytku domowego w warunkach zewnętrznych.
• Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
• Przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat (maksymalnie 50 kg/użytkownik). Produkt opracowano do jednoczesnego użytku przez maksymalnie
3 osób.
• Uwaga! Na elementach drewnianych mogą wystąpić drzazgi, ostre krawędzie i końce. Przed skorzystaniem z placu zabaw, zawsze sprawdzaj
czy produkt jest stabilny i poprawnie zakotwiczony.
UWAGA! NIE WOLNO zmieniać konstrukcji produktu bez zgody producenta – ryzyko poważnych obrażeń! Przechowuj instrukcję w bezpiecznym
miejscu, by uniknąć późniejszych sporów.
Informacje: Drewno, jako produkt naturalny, jest wrażliwe na zmiany środowiska. Zmienne temperatury i warunki pogodowe mogą doprowadzić do pękania
i twardnienia drewna, zwłaszcza w ciętych maszynowo produktach drewnianych. Zazwyczaj nie wpływają jednak na wytrzymałość drewna.
DREWNO IMPREGNOWANE ZAWIERA PRODUKT BIOBÓJCZY. Kontrola organizmów niszczących drewno.
Składniki aktywne: tlenek miedzi / wodorotlenek miedzi (1:1) i kwas borowy.
Do pracy z drewnem załóż rękawice. Unikaj wdychania trocin. Trzymaj wodę pitną i produkty żywnościowe z dala od kontaktu z drewnem. Nie używaj na
legowisko dla zwierząt ani do stawów rybnych. Utylizuj odpady z drewna impregnowanego odpowiedzialnie. Odpadów przemysłowych należy pozbywać
się wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego kontraktora gospodarki odpadami.

EN
Read these instructions carefully prior to assembly and check the number and
condition of the parts.
Assembly
The children’s playground must be installed in accordance with the drawings
included in the manual. At least two people are required to ensure safety of
assembly. Measuring tape, spanners, hammer, cordless drill and a wood drill
are required for assembly. Before screwing, please drill hole in order to avoid cracks in the wood.
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Installation
Children’s swing set must be installed on a smooth surface covered with an appropriate material:
sand, bark or well-maintained grass. Installation must take place in accordance with the figure labelled
“Safe installation of combined swing, aerial view.” The distance between the swing set and other
objects (including those situated above the ground, such as tree branches) should be at least 2 metres.
The legs must be dug into the ground and sealed with concrete (as indicated in the drawing). The legs
must not be set in sand or another soft surface material, as this may not guarantee sufficient stability.
Anchoring
To ensure stability, the swing must be anchored in the ground (two options). For attachment of the
playground to the concrete foundation we recommend using the anchors shown in the following picture
(not included in the kit). Dig in the soil at the given intervals (see the drawings) holes that are 400 mm
deep and with the cross-section of 600x600mm. Throw a layer of gravel to the bottom of the hole to
improve rainwater absorption in the soil. Then pour concrete into the hole, stopping at 50mm below
the ground level. When the concrete becomes dry, place a layer of soil on it up to the ground level.
Use
All projecting screws and sharp edges must be planed smooth immediately after installation to avoid
potential injuries. The height of the swing seat (350 mm) as well as the general condition of the set must
be checked on a daily basis. Stability, wear on the moving parts and strength of connections should be
checked no less frequently than every 1 to 3 months. The suitability of the base material, corrosion of accessories and rotting of wooden parts should be
checked once a year. Moving parts must be oiled and worn and/or defective parts should be replaced with parts provided by the manufacturer. Bolts and
ropes must be tightened.
We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play. To
avoid that the swing is heating up, do not place it facing the sun. In warm weather, check that the seating surface is not too hot.
Warning.
• Not suitable for children under three years. Risk of falling.
• To be used under the direct supervision of an adult. Ropes. Suffocation risk. Items of clothing causing increased danger such as hoods, buttons,
etc., may become caught during use of the product and may therefore present a risk of suffocation to the wearer.
• Only for domestic use outdoors.
• Adult assembly required.
• This product is designed to be used by children from the ages of 3 to 14 (max 50kg/user). The product is designed for simultaneous use by up to
three persons.
• Caution. Wooden details can contain slight torn grain or sharp ends and edges. Every time before using the playground you should make that
the anchoring remains reliable.
NB! The structure MUST NOT be altered without the consent of the manufacturer, otherwise risk of serious injury. These instructions should be kept in
order to avoid later disputes.
For your information:
Wood, as a natural material, is sensitive to changes in the environment. Fluctuations in temperature and weather conditions may cause the wood to split and
harden – particularly in the case of machine-cut wood products. However, this generally does not affect the strength of the wood.
TREATED TIMBER CONTAINING A BIOCIDAL PRODUCT. Control of wood destroying organisms.
Active Ingredients: copper carbonate / copper hydroxide (1:1) and boric acid.
Wear gloves when handling timber. Avoid inhalation of sawdust. Do not use in contact with drinking water or for direct food contact. Do not use for animal
bedding or in fish ponds. Dispose of treated wood responsibly. Industrial waste should be disposed of through an authorised waste contactor.

