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Vásárlói tájékoztató 

• TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM:  

Alco hintaállvány 

  
FONTOS ! 
A termékeket csak 14 éven aluli gyermekek  
használhatják Figyelem! Felnőtt felügyelete mellett  
használandó. Nem alkalmas 36 hónaposnál kisebb  
gyermekek számára, kivéve, ha speciálisan arra tervezett  
ülőkét, úgy nevezett "baba ülőkét" használ a hintákon. 
Kinti használatra készült. 
Csak otthoni, családon belüli használatra alkalmas. 
  
ÚTMUTATÓ AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ ÉS A  
FELÁLLÍTÁSHOZ :  
Az összeszerelést felnőttek végezzék! 
Állítsa fel a terméket egy sima vízszintes területen (2%-nál ne legyen nagyobb a felbillenés és a  
felborulás veszélye elkerülése érdekében). 
Helyezze el  
legkevesebb 2 méter távolságra bármilyen építménytől  
vagy akadálytól, mint például kerítés, garázs, épület,  
lelógó ág, csővezetékek vagy villamos kábelek. 
 Az ajánlott játékzóna: körülbelül 36m2.  
Legyen tekintettel a termék orientálásakor arra, hogy  
milyen az elhelyezése a naphoz viszonyítva, nem  
ajánljuk, hogy olyan helyen helyezze el, ahová közvetlen  
odatűz a nap a játék ideie alatt (Például csúszdák)!  
Ne helyezze el a terméket betonon, aszfalton, vagy  
kemény felületeken!  
A hinták vagy a csúszdák stabilitása nem garantált 
abban az esetben, ha nincsenek bebetonozva beton  
blokkokba (nincs vele ellátva a termék) a bebetonozandó  
lábak segitségével (el van vele látva a termék). 
 Az alapozás méretei a minimálisak. A talaj minőségétől  
függően szükséges lehet a megnövelése. Az alapozás ne  
emelkedjen túl a talajszinten! Végezze az összeszerelést  
figyelmesen követve a rendelkezésére bocsátott  
dokumentum vázlatait!  
 
KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÁSOK  
Ellenőrizze legalább 3 havonta a szerkezet fő 
alkotórészeit, mint pl. a harántirányú rudak,  
felfüggesztések, rögzítések! 
Fontos, hogy ellenőrizze minden használat előtt, továbbá  
a használat során szabályos időközönként, hogy minden  
csavaranya és csavar jól meg van-e húzva, szükség  
esetén húzza meg azokat, zsírozza be, a mozgó  
fémalkatrészeket, amennyiben vannak rajta! Ellenőrizze a  
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csavarok borításait, az éles éleket, az ülőkéket. a  
köteleket és más összekapcsoló elemeket, ha talál rajtuk  
rongálódásra utáló jeleket, cserélje ki azokat az  
összeszerelési útmutató szerint; használva a gyárt által  
előirt eredeti pótalkatrészeket.  
A termék szétszerelése esetén védje jól észrevehetően a  
bebetonozandó lábakat, amelyek kiállnak a betonból, az  
esésveszély elkerülése érdekében 
 Kérjük, tartsa be ezeket az útmutatásokat a balesetek kockázatának  
elkerülése érdekében! 
 
TANÁCSOK A KARBANTARTÁSHOZ  
Abban az esetben, ha hosszú ideig nem használja és  
különösen télen, javasoljuk a Vásárlóknak, hogy szedjék  
szét és vigyázzanak a felszerelésekre, ily módon  
megnövelhető az élettartama.  
Őrizze meg a használati utasítást arra az esetre, ha a  
jövőben szüksége lenne rá!  
SZÜKSÉGES HINTÁINK ÉS CSÚSZDÁINK LEBETONOZÁSA!  
 

 

 

• FORGALMAZÓ: 

Neve: Nádland Kft. 

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

Származási hely: EU 

• KÉRDÉSE VAN? 

Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, 

forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

Telefon: +36-1/260-2887 

E-mail: kapcsolat@nadland.hu 
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