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Urządzenie zabawowe dla dzieci instrukcja montażu i konserwacji.
Producent: Agencja Dzieciak
Przeznaczenie i uwagi ogólne.
Urządzenie zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat do zabaw na zewnątrz.
Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Naprawy i konserwacja powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną.
Producent udziela na urządzenia 12-to miesięcznej gwarancji.
Instrukcja montażu.
Konstrukcje nieruchome urządzeń montowane przez producenta, lub przedstawiciela producenta i dostarczone są w
stanie zmontowanym, demontaż podzespołów lub montaż dodatkowych elementów samodzielnie powoduje utratę
gwarancji i pozbawienie urządzenia certyfikatu.
Montaż w gruncie przez wkopanie słupów konstrukcji na głębokość 30 - 50 cm, w dolnej części słupy posiadają ramę
wykonaną z półwałków drewnianych, impregnowanych /alternatywnie mocowanie słupów stopą betonową lu na kotwie
stalowej/. W przypadku gruntów mało spoistych jak piasek wymagane zagęszczenie gruntu przez wymieszanie posypki
piaskowej z cementem. Betonowanie drewna jest niedopuszczalne.
Konstrukcja powinna być stabilna, wypoziomowana, a grunt wyrównany i dobrze zagęszczony – ubity.
Konserwacja.
Grunt – piasek pod konstrukcjami zabawowymi powinien być wyrównany i nie posiadać zanieczyszczeń /odpadki,
śmieci, butelki, kamienie/.
Należy unikać aby przy słupach drewnianych wkopanych w grunt rosła trawa i inna roślinność, w promieniu 10 cm
wokół drewna grunt powinien być przelotowy dla opadów atmosferycznych – piasek, żwirek.
Niedopuszczalne jest zalewanie słupów betonem, malowanie środkami toksycznymi lub smołowanie.
Drewno jest zaimpregnowane i nie wymaga dodatkowej impregnacji. Zaleca się dodatkową impregnację co 2 lata,
zwłaszcza gdy drewno jest mocno przesuszane przez intensywne nasłonecznienie. Producent zaleca impregnat Altaxin,
Drewnochron.
Impregnat jest dostępny w kolorach pozwalających na zmianę kolorystyki konstrukcji. Dla zmiany koloru dopuszcza się
malowanie daszków domków nietoksycznymi farbami akrylowymi do drewna na zewnątrz pomieszczeń. Impregnaty i
farby nanosić pędzlem.
Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji farbami olejnymi lub innymi nie przepuszczającymi powietrza.
Nie dopuszczalne jest siłowe dokręcanie śrub i nakrętek jeśli nie są luźne i nie odstają.
Należy kontrolować czy urządzenie są stabilne, nie posiadają uszkodzonych elementów, a w przypadku stwierdzenia
uszkodzeń kontaktować się z konserwatorem lub producentem, zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci i nie
dopuścić do aktów wandalizmu.
Punkty kontrolne podczas przeglądu urządzeń:
7 belki: zamocowania, śruby, zużycie w miejscach nawierconych otworów
8 podłoga: stan desek, mocowanie desek, wystające śruby i gwoździe, stan barierek zapobiegających przed
wypadnięciem, uszkodzenia mechaniczne drewna powodujące zahaczenie, skaleczenie, zbieranie się wody
opadowej i gnicie,
9 huśtawki: zużycie lub osłabienie zawieszenia huśtawki, stan ogniw w łańcuchu i korozja, stan krzesełka
huśtawki, wyrównanie gruntu pod krzesełkiem huśtawki lub sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt
tłumiących skutki upadku, części ruchome smarować
10 kładki między wieżami: stan poręczy i ich mocowania, stan i mocowanie desek na kładce, czy nie ma
niebezpiecznych otworów i szczelin
11 zjeżdżalnie: stan laminatu – uszkodzenia, odpryski, pęknięcia, mocowanie na konstrukcji i w podłożu, wolna
przestrzeń na końcu ślizgu minimum 2 metry, stan gruntu lub płyty gumowej na końcu ślizgu
12 daszki: zamocowanie, stan desek
13 schodki i drabinki: mocowanie w gruncie i konstrukcji, stan szczebli
Uwagi dotyczące konstrukcji:
Urządzenia wykonane z drewna sosnowego o przekroju cylindrycznym. Drewno poddawane działaniu zmiennym
warunkom atmosferycznym. W wyniku takiego działania naturalnym zajawiskiem jest powierzchniowe pękanie drewna.
W wyniku oddziaływania swiatła drewno sosnowe po uplywie 1,5 roku ciemnieje.

