
N Á V O D 
    záruční list

 na sestavení a údržbu houpa čky 5608 - TE608
     firmy  TRIGANO (Francie)

Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato houpačka udělá Vašemu dítěti
velkou radost a prožije při hraní na ní hodně šťastných a veselých chvil s kamarády a kamarádkami.
AŤ SE HOUPE !!

Aby tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod
před započetím sestavování houpačky - POZOR-nutno houpačku fixovat v betonu. 
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na 2 hodiny  čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

DŮLEŽITÉ! 
DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽ ÍVÁNÍ HOUPAČKY !

Je důležité uschovat a nevyhazovat tento návod, protože může být užitečný při údržbě výrobku.

Houpačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby) 
a taktéž před každým používáním musí být dospělou osobou kontrolován její stav.
Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdržel všechny díly ve správném počtu.
Na začátku sezóny doporučujeme provést generální kontrolu celé houpačky.
Zvláště se ujistěte, že všechny šroubky jsou řádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.
Houpačku používejte tam, kde je kolem min. 2 metry volného prostoru a pod dohledem dospělé osoby.
Ujistěte se, že houpačka není umístěna na stupínkách nebo schodech nebo blízko svahu
Pokud budete používat houpačku někde venku, doporučujeme dle návodu použít k jejímu upevnění beton.
Při používání ve velké místnosti se snažte houpačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu a dětem ZVÝŠENOU pozornost.

HOUPAČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU PO ČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na okolní vlivy teploty a vlhkosti, mohou se objevit prasklinky a trhliny, což  
je normální proces a nemá vliv na integritu výrobku, potažmo záruku výrobku.

Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.
Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.
Nepřeskakujte úkony a nesestavujte houpačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování houpačky neutahuj šroubky a matky úplně,toto proveď až po úplném dokončení kompletace.
Poté zakotvi houpačku do betonu a doporučuje se pokrýt beton 5cm hlíny.
Pozor - úhel svírající trám se stojnami houpačky by měl být nejméně 95 stupňů.
NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NA ŘÍZENÍ M ŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ HOUPAČKY A ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝROBEK !

Při vyměřování místa na zhotovení betonových patek měj na mysli nejmenší úhel 95 stupňů - viz výše.
Před používáním se ujisti, že sedátko je v rozmezí 35 - 50cm od země, pokud ne, musíš výšku upravit.

Doporučujeme stavět houpačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očiček.
Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !
POZOR na následující instrukce:
 – Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky
 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
 – Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání

Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly
a-zkontroluj všechny šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni

b-promaž všechny pohyblivé kovové části

c-zkontroluj sedátko,uchycení na visících tyčkách,provazech,zachranný pás - v případě opotřebení VYMĚŇ

Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn,stromů,plotů a jiných překážek.
V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty

Údržba kovových částí:soupravy
Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné. 

Vyměň špatné, opotřebované nebo poškozené části. 

Kontroluj pečlivě zda kovová konstrukce není napadena rzí. Tu odstraň běžnými způsoby :

--šmirkovacím papírem očisti důsledně rezavé místo nebo místo s odprýsklou barvou

--očisti toto místo mokrým hadříkem a nech oschnout

--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetři povrchovou barvou – mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout

--dřevěné tyče v případě potřeby ošetři běžnými impregnačními nátěry - prodloužíš životnost výrobku

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.
Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.
V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.
Doporučená maximální váha na houpací sedátko je 50kg
Doporučená maximální váha na houpací sáně je 50kg na dítě na každé straně.
Doporučená maximální váha na klouzačkuje 50kg .
Výrobek je určen pro děti od 5 do 12 let (při běžném fyzickém vývoji dítěte) 
pod dohledem dospělé osoby nad 18 let !!
Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky
a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.
Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Po vyřazení houpačky z provozu (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte
         odpovědný zlikvidovat houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala
         životní prostředí.

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník
tel: 315 625 158, fax: 315 627 689
e-mail: jaku@jaku.cz                 www.jaku.cz

razítko prodejny datum prodeje
………………… ……………….

TOTO NERESPEKTOVÁNÍ A VAROVÁNÍ M ŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRAN ĚNÍ TYPU POŘEZÁNÍ, ZLOMENINY,

SVALOVÉHO ZRAN ĚNÍ,OCHRNUTÍ,MOZKOVÉ ZRAN ĚNÍ NEBO SMRT.

vyrobeno ve Francii


