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Small Foot Lanový most
(LE6998)

DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI  A USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO MOŽNOU
BUDOUCÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ! MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ NESMÍ PŘEKROČIT 100 KG.
VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE BEZ DOZORU DOSPĚLÝCH.
VAROVÁNÍ! MONTÁŽ A INSTALACE POUZE DOSPĚLOU OSOBOU.

Návod k použití
Uchovejte prosím pro možnou budoucí potřebu.

1. Nevhodné  používání  nebo  chybná  instalace  produktu  je  výslovně  zakázána
a zbavuje  výrobce  veškeré  odpovědnosti.  Produkt  musí  být  před  použitím
nainstalován a pečlivě zkontrolován dospělou osobou.

2. Použití  produktu  je  dovoleno  pouze  za  nepřetržitého  dozoru  dospělé  osoby.
Produkt je vhodný pro jednotlivce o maximální váze 100 kg.

3. Tento produkt je určen pouze pro venkovní nekomerční použití.
4. Při instalaci produktu se ujistěte, že strom či jiná konstrukce unese jeho váhu i při

zatížení, a že nevznikne riziko uvíznutí.
5. Produkt by měl  být umístěn nad rovnou plochu ve vzdálenosti  alespoň 2 m od

jakékoliv konstrukce či překážky, například plotu, garáže, domu, převislých větví,
šňůr na prádlo nebo drátů elektrického vedení; bezpečnostní zóna (tlumící nárazy,
měkký povrch) by měla být dlouhá 2 m plus připočtený rozměr délky lana, vpředu
i vzadu.

6. V této bezpečnostní zóně nesmí být přítomny žádné tvrdé, hranaté nebo špičaté
předměty.  Povrch pod produktem by měl být rovný a měl by pohlcovat nárazy.
Produkt nesmí být umístěn nad asfaltem, betonem nebo jiným tvrdým povrchem.
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Během  zimních  měsíců  doporučujeme  produkt  a jeho  doplňky  odmontovat
a uskladnit,  vlastnosti  půdy  (při  zmrznutí)  během  zimy  nejsou  vhodné  pro
bezpečnou hru.

7. Prosíme, pokud produkt nepoužíváte, nevystavujte jej dlouhodobému slunečnímu
záření.

8. Způsob  instalace:  Na  vodorovnou  laťku  můžete  produkt  instalovat  tak,  že
propojíte  kovový  kroužek  se  spojovacím  popruhem  a pružinovým  háčkem.  Viz
obrázek „Fig. I.“ na konci návodu.

9. Minimální vzdálenost spodní části produktu od země nesmí být méně než 35 cm
a více než 55 cm.

10. Všechny části musí být pravidelně kontrolovány. Aby byla zaručena bezpečnost,
kontaktujte pro výměnu částí a rozšíření vybavení hřiště dodavatele, prosím.

Kontrola a údržba
Frekvence kontroly a údržby se bude odvíjet od typu materiálu vybavení a jiných faktorů
(např. intenzivní používání, míra vandalství, umístění u pobřeží, znečištění ovzduší, stáří
vybavení).  Houpačkovým  hákům,  kroužkům,  karabinám,  plastovým  svárům  a lanům je
třeba věnovat zvláštní pozornost. Pohyblivé kovové části se musí pravidelně mazat. 

Běžná vizuální kontrola (týdně až měsíčně)
• Vždy zkontrolujte, že jsou spojovací části bezpečně upevněny.
• Zkontrolujte povrch tlumící nárazy pro cizí objekty.
• Ujistěte se, že žádná část nechybí.
• Zkontrolujte bezpečnostní vzdálenosti produktu.

Provozní kontrola (jednou za 1 až 3 měsíce)
• Zkontrolujte stabilitu konstrukce.
• Zkontrolujte  všechny  části  pro  nadměrné  opotřebení  a v případě  potřeby  je

odstraňte.

Roční kontrola (1 až 2krát do roka)
• Zkontrolujte produkt pro přítomnost rzi a koroze.
• Zkontrolujte všechny části pro nadměrné opotřebení a v případě potřeby je 

odstraňte.

VAROVÁNÍ! Malé části pro montáž dospělou osobou.
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