
Small Foot Lanový most
(LE6998)

DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE MOŽNÚ
BUDÚCU POTREBU.

VAROVANIE! MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE NESMIE PREKROČIŤ 100 KG.
VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE BEZ DOZORU DOSPELÝCH.
VAROVANIE! MONTÁŽ A INŠTALÁCIA LEN DOSPELOU OSOBOU.

Návod na použitie
Uchovajte prosím pre možnú budúcu potrebu.

1. Nevhodné  používanie  alebo  chybná  inštalácia  produktu  je  výslovne  zakázaná
a zbavuje  výrobcu  všetkej  zodpovednosti.  Produkt  musí  byť  pred  použitím
nainštalovaný a starostlivo skontrolovaný dospelou osobou.

2. Použitie  produktu  je  dovolené  iba  za  nepretržitého  dozoru  dospelej  osoby.
Produkt je vhodný pre jednotlivcov s maximálnou váhou 100 kg.

3. Tento produkt je určený iba na vonkajšie nekomerčné použitie.
4. Pri inštalácii produktu sa uistite, že strom či iná konštrukcia unesie jeho váhu aj pri

zaťažení, a že nevznikne riziko uviaznutia.
5. Produkt by mal byť umiestnený nad rovnú plochu vo vzdialenosti aspoň 2 m od

akejkoľvek konštrukcie či  prekážky, napríklad plotu, garáže,  domu, previsnutých
vetiev,  šnúr  na  bielizeň  alebo  drôtov  elektrického vedenia;  bezpečnostná  zóna
(tlmiaca nárazy, mäkký povrch) by mala byť dlhá 2 m plus pripočítaný rozmer dĺžky
lana, vpredu i vzadu.

6. V tejto  bezpečnostnej  zóne  nesmú  byť  prítomné  žiadne  tvrdé,  hranaté  alebo
špicaté predmety.  Povrch pod produktom by mal byť rovný a mal by pohlcovať
nárazy.  Produkt  nesmie  byť  umiestnený  nad  asfaltom,  betónom  alebo  iným
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tvrdým povrchom. Počas zimných mesiacov odporúčame produkt a jeho doplnky
odmontovať a uskladniť, vlastnosti pôdy (pri zmrznutí) počas zimy nie sú vhodné
pre bezpečnú hru.

7. Prosíme,  pokiaľ  produkt  nepoužívate,  nevystavujte  ho  dlhodobému  slnečnému
žiareniu.

8. Spôsob inštalácie: Na vodorovnú latku môžete produkt inštalovať tak, že prepojíte
kovový  krúžok  so  spojovacím  popruhom  a pružinovým  háčikom.  Viď  obrázok
„Fig. I.“ na konci návodu.

9. Minimálna  vzdialenosť  spodnej  časti  produktu  od  zeme nesmie  byť  menej  ako
35 cm a viac ako 55 cm.

10. Všetky časti musia byť pravidelne kontrolované. Aby bola zaručená bezpečnosť,
kontaktujte pre výmenu častí a rozšírenie vybavenia ihriska dodávateľa, prosím.

Kontrola a údržba
Frekvencia  kontroly  a údržby  sa  bude  odvíjať  od  typu  materiálu  vybavenia  a iných
faktorov  (napr. intenzívne  používanie,  miera  vandalstva,  umiestnenie  pri  pobreží,
znečistenie  ovzdušia,  vek  vybavenia).  Hojdačkovým  hákom,  krúžkom,  karabínam,
plastovým zvarom a lanom treba venovať zvláštnu pozornosť. Pohyblivé kovové časti sa
musia pravidelne mazať.

Bežná vizuálna kontrola (týždenne až mesačne)
• Vždy skontrolujte, že sú spojovacie časti bezpečne upevnené.
• Skontrolujte povrch tlmiaci nárazy pre cudzie objekty.
• Uistite sa, že žiadna časť nechýba.
• Skontrolujte bezpečnostné vzdialenosti produktu.

Prevádzková kontrola (raz za 1 až 3 mesiace)
• Skontrolujte stabilitu konštrukcie.
• Skontrolujte  všetky  časti  pre  nadmerné  opotrebenie  a v prípade  potreby  ich

odstráňte.

Ročná kontrola (1 až 2-krát do roka)
• Skontrolujte produkt pre prítomnosť hrdze a korózie.
• Skontrolujte všetky časti pre nadmerné opotrebenie a v prípade potreby ich 

odstráňte.

VAROVANIE! Malé časti na montáž dospelou osobou.
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