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Vásárlói tájékoztató 

• TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM: 

Fészekhinta 100 cm, 120 cm átmérő 

• RENDELTETÉS: 

Megfelelő hintaállványra történtő felszerelés mellett használható. 

• FELHASZNÁLÁS: 

Otthoni használatra tervezett. Hintaállványra történő felszerelésnél ügyeljen a megfelelő 

rögzítésre. 

• KÖTÉL BEÁLLÍTÁSA: Hosszabbra nem állítható, viszont rövidebbre úgy tudjuk állítani, hogy a 

hinta alján a kötőre csomót kötünk a kívánt magasság eléréséhez. 

• BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK: 

1. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert később szüksége lehet rá. 

2. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, és ne állítsa össze az előírttól eltérő módon. A 

módosítások hatással lehetnek a termék szerkezeti egységére, ami meghibásodásokhoz 

vezethet. A 

nem rendeltetésszerű használat kifejezetten tilos. Ilyen esetekben a gyártó mentesül a 

termékkel kapcsolatos mindenfajta felelősség alól. A terméket használatbavétel előtt egy 

felnőtt személynek kell összeszerelnie. 

3. A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett lehetséges. A hinta maximális 

teherbírása 100 kg. 3 év alatti gyermekek nem használhatják, mivel nem rendelkezik az ilyen 

korú gyermekek biztonságát garantáló biztonsági eszközökkel. 

4. A termék megfelel az MSZ EN71-1, MSZ EN71-2, MSZ EN71-3 és MSZ EN 71-8 szabványok 

követelményeinek. Kizárólag lakossági használatra készült. Bel- és kültéren egyaránt 

használható. 

5. A termék felfüggesztésekor ügyeljen arra, hogy a hintaállvány megfelelő teherbírással 

rendelkezzen, és ne álljon fenn a becsípődés veszélye. 

6. A terméket legalább 2 m távolságra kell elhelyezni minden egyéb tereptárgytól (pl. kerítés, 

faágak, ruhaszárító kötél, stb.) 

7. Ügyeljen arra, hogy ebben a biztonsági zónában ne maradjon semmiféle éles, vagy hegyes 

tárgy. A hinta alatti területnek simának kell lennie, és alkalmasnak az esetleges esés elnyelésére. 

A termék nem függeszthető fel aszfalt, beton, vagy más kemény burkolat fölé. Javasoljuk, hogy 

téli időszakban vegye le a hintát, mert a fagyott talaj felett való hintázás balesetveszélyes. 

http://www.nadland.hu/
mailto:pest@nadland.hu


Nádland Kft. – 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. | Adószám: 12762693-2-42 
Web: www.nadland.hu | E-mail: pest@nadland.hu | Mobil: +36 (70) 333-8416 

 
 

 

8. A felfüggesztési pontok közötti távolság legyen legalább akkora, mint a hintán levő függesztési 

pontok közötti távolság, plusz a felfüggesztés talajtól való távolságának 4%-a. (Pl. 40 cm széles 

hinta és 250 cm-es felfüggesztési magasság esetén ez a távolság 50 cm.) 

9. A hinta aljának a talajtól legalább 35 cm távolságra kell lennie. Oldalirányban legalább 45 cm 

szabad helynek kell lenni a hintaállvány lába és a hintaülőke között. 

10. A hintakötél hosszának beállításánál ügyeljen arra, hogy a beállítás után a hintaülőke 

vízszintes legyen. 

11. A hinta felfüggesztése ne legyen 2,5 m-nél magasabban. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne 

másszanak fel a hintakötélen a felfüggesztéshez. 

12. A felforrósodás elkerülése érdekében ne helyezze a hintaülőkét napsugárzásnak erősen 

kitett helyre. Meleg időben használat előtt ellenőrizze, hogy a hinta nem forrósodott-e fel. 

13. A termék használatának biztonsága megőrzése érdekében ellenőrizze rendszeresen az 

alkatrészek állapotát. Pótalkatrészekért, vagy a játszótér bővítéséért forduljon a termék 

értékesítőjéhez. 

14. A termék csak megfelelően erős, műanyag, vagy fém csúszó vagy görgős csapággyal ellátott 

hintacsuklókkal használható. Csak ez esetben garantálható a termék biztonságos használata. 

Tilos a hintát olyan hintakampóra felakasztani, ami nem rendelkezik csapággyal. 

pl: malacfarok kampó használata tilos!  

• ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS: 

Az ellenőrzés és karbantartás ideális gyakorisága függ a termék használatának intenzitásától, és 

más tényezőktől (pl. a termék kora, időjárás, stb.). Külön figyelmet igényel a hintacsuklók, 

gyűrűk, műanyag hegesztések és kötelek állapota. A mozgó fém alkatrészeket rendszeresen 

olajozni kell. 

Rutin szemrevételezés (minden használat előtt): 

• Ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e ki. 

• Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész. 

• Ellenőrizze a játszótér körüli területet, hogy nincsenek-e éles, vagy hegyes tárgyak. 

• Használat előtt ellenőrizni kell a termék állapotát. 

Műveleti ellenőrzés (1-3 havonta) 

• Ellenőrizze a szerkezet stabilitását. 

• Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott 

alkatrészeket. 

http://www.nadland.hu/
mailto:pest@nadland.hu


Nádland Kft. – 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. | Adószám: 12762693-2-42 
Web: www.nadland.hu | E-mail: pest@nadland.hu | Mobil: +36 (70) 333-8416 

 
 

 

Éves ellenőrzés (1-2 alkalommal évente) 

• Ellenőrizze, hogy van-e rozsda, vagy korrózió. 

• Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott 

alkatrészeket. 

• FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK: 

Lakossági célra. Csak rendeltetésre szánt célra használja. 3 év alatti gyermekek nem 

használhatják. Csak felnőtt felügyelet mellett használható. A hosszú kötél fulladást okozhat. 

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a 

figyelmeztetéseket! Be nem tartásuk súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A Nádland Kft. 

fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés, vagy a meglévő információk frissítésének 

kötelezettsége nélkül változtasson vagy módosítson a leíráson. 

• FORGALMAZÓ: 

Neve: Nádland Kft. 

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b. 

• 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 (70) 333-8416  

E-mail: pest@nadland.hu 
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