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IMP-576.00.L4/090....
Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48 .
The product complies with standard EN 71 & Directive 2009/48/EC.
Der Artikel die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG.
Le produit aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE.
Il prodotto rispetta le norme comunitarie EN 71 e Direttiva 2009/48/CE.

EN 71 2009/48/EC.
Produkts atbilst standartiem EN 71 un 2009/48/EK.
Gaminys atitinka standarto EN 71 ir Direktyvos 2009/48/EB.
Tuote on sertifioitu standardin EN 71 & Direktiivi 2009/48/EY.
Este producto cumple con la norma EN 71 y la Directiva 2009/48/CE.
Dit product voldoet aan standaard EN 71 en richtlijn 2009/48/EC.
O produto em conformidade com a norma EN 71 e Diretiva 2009/48/CE.
Produktet overholder standarden EN 71 og direktiv 2009/48/EF.
Produkt zgodny z EN 71 i wymogami dyrektywy 2009/48/WE.
Tento je v souladu s normou EN 71 a 2009/48/ES.
Produkten uppfyller standard EN 71 och direktiv 2009/48/EG.
Lekestativet er produsert etter og direktiv: EN 71; 2009/48/EU.

Produced by:
IMPREST AS

50409 Estonia

PALMAKO AS
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Lisez soigneusement ces instructions avant et
le nombre et des .

Assemblage
Le terrain de jeu pour enfants doit aux
dessins se trouvant dans le guide. Au moins deux personnes sont pour assurer
un assemblage en toute . Des perceuse sans fil, foret bois, ruban et un
marteau sont pour . Pour minimiser des fentes dans le bois,
nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.

Installation
pour les enfants doit sur une surface lisse recouverte avec un

: sable, ou herbe bien entretenue. doit avoir lieu selon la figure
Installation de la vue . La distance entre la et les autres objets

(y compris les objets une certaine distance du sol, par exemple les branches doit de
2 au minimum. Les embases doivent enfouies sous le sol et avec du ciment (comme
dans le . Les embases ne doivent pas dans du sable ou tout autre meuble, car cela ne
pourrait pas garantir une suffisante.

Ancrage
sol . Pour 

portique aux sur 
non incluses dans le kit). Creuser le sol aux avec de 

trous de 400 mm de 600x600 mm. une couche de gravier au fond pour 
permettre un bon drainage du sol. Ensuite couler le 50 mm en dessous du
niveau du sol. Lorsque le niveau.

Utilisation
Toutes les vis qui et les bords pointus doivent aplanis

pour des blessures potentielles. La hauteur du de la (350 mm) ainsi
que les conditions de doivent quotidiennement. La usures des en mouvement et la robustesse des
connexions devraient pas moins que tous les 1 3 mois. La du de fondation, la corrosion des accessoires
et le pourrissement des en bois devraient un fois par an. Les en mouvement doivent et les et/ou

doivent par des fournies par le fabriquant. Les et cordes doivent .

NB! La construction de la peut seulement comme est avec le toboggan (hauteur depuis le sol
1450 50 mm, 500 mm de largeur maximale). Pour le des pendant de glisser laisser au moins 25 mm (30 mm
des espaces autour de la . La fourniture du produit avec un toboggan est de la du revendeur du produit. Le toboggan qui est

doit remplir les EN 71 des Normes de et assorti de la .

Nous conseillons et de stocker tous les accessoires pendant car les du sol (lorsque ne sont pas pour jouer
sans danger. Pour que la ne chauffe de trop, ne pas la placer face au soleil. Par temps chaud et que la surface de

pas trop chaude.

Attention.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger de chute.

utiliser sous la surveillance d'un adulte. Cordes. Danger de strangulation. Des parties de causant un danger accru tels que
capuches, boutons, etc., peuvent devenir lors de du produit et donc peuvent un risque pour le
porteur.

un usage familial a uniquement.
Assemblage par un adulte requis.
Destine aux enfants de 3 a 14 ans (max 50 kg/utilisateur). La est pour une utilisation par 6 personne la fois.
Attention ! Les en bois peuvent des des et des bords tranchants. Assurez-vous chaque fois avant

le portique que reste fiable.

NB! La structure NE DOIT PAS sans le consentement du fabriquant. Ces instructions doivent de des disputes
.

Pour votre information: Le bois, comme naturel, est sensible aux changements . Les variations de et conditions
peuvent causer le bois fendre et durcir dans le cas des produits en bois par machine. Cependant, cela

pas la du bois. La conception du est pour unique. En cas les vis doivent etre
de trous existants.

BOIS CONTENANT UN PRODUIT BIOCIDE. des organismes destructeurs du bois.

actifs: carbonate de cuivre / hydroxyde de cuivre (1:1) et acide borique.

d'inhaler de la sciure. Ne pas utiliser au contact de l'eau potable ou en vue d'un contact direct avec des produits alimentaires. Ne pas utiliser comme
ou dans un de . Mettre le bois au rebut de responsable. Les industriels doivent mis au rebut via une entreprise

de traitement .
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Lees voorafgaand aan de montage zorgvuldig deze handleiding en controleer of
alle onderdelen aanwezig en in goede staat zijn.

Montage
Het kinderspeeltoestel moet in elkaar worden gezet overeenkomstig de tekeningen die in
de handleiding staan afgedrukt. Er zijn ten minste twee personen nodig om een veilige
montage te waarborgen. Benodigd gereedschap: meetlint, steeksleutels, hamer,
accuboormachine en houtboren. Boor schroefgaten om splijten van het hout te voorkomen.

Installatie
De schommelcombinatie moet worden gemonteerd op een vlakke ondergrond die bedekt is met een geschikte
bovenlaag: zand, boombastschilfers, of een goed onderhouden grasmat. De montage moet gebeuren zoals
aangegeven in het plaatje met bijschrift: "Veilige montage van de schommelcombinatie, bovenaanzicht."
Er dient een afstand van ten minste twee meter te worden aangehouden tussen de schommelcombinatie en
andere voorwerpen (inclusief dingen die boven de grond hangen zoals boomtakken). De poten moeten in beton
worden gegoten, ingegraven in de grond zoals aangegeven in de tekeningen. De poten moeten niet in zand of een
ander zacht materiaal worden gezet omdat dan niet een voldoende stabiliteit kan worden gegarandeerd.

Verankering
Om voldoende stabiliteit te garanderen moet de schommel verankert worden in de grond (twee opties). Voor
het bevestigen van het speeltoestel aan de betonnen fundering adviseren wij ankers te gebruiken zoals
aangegeven in de volgende afbeelding (ankers zijn niet bijgevoegd). Graaf gaten van 600 bij 600 mm en
400 mm diep zoals aangegeven in de tekening. Leg een laagje grint op de bodem van het gat om de drainage
te verbeteren. Giet dan beton in het gat tot 50 mm onder het maaiveld. Wanneer het beton hard is, vul het gat
dan aan met een laag zand totdat het gelijk is met de grond er omheen.

Gebruik
Alle uitstekende schroeven en scherpe randen moeten onmiddellijk na montage worden glad geschuurd
om mogelijke verwondingen te voorkomen. De hoogte van het zitje van de schommel (350 mm) en de
algehele staat van het speeltoestel moeten dagelijks worden gecontroleerd. Minimaal elke drie maanden
moet de stabiliteit, slijtage van de bewegende delen en de sterkte van de verbindingen worden gecontroleerd. De staat van het basismateriaal, roest van
metalen onderdelen of verrotting van het hout moet keer per jaar worden gecontroleerd. Bewegende delen moeten worden geolied en versleten of defecte
onderdelen moeten worden vervangen door onderdelen die de fabrikant levert. Bouten moeten worden aangetrokken, touwen worden vastgesnoerd.

Nota bene! De constructie van het speeltoestel kan alleen maar als veilig worden beschouwd wanneer het wordt gebruikt met een geschikte glijbaan
(1450 50 mm van de grond, maximale breedte 500 mm). Wanneer u de glijbaan monteert, laat dan ten minste 25 mm (beter is 30 mm) ruimte aan beide
zijden om te voorkomen dat kleding bij het glijden vast komt te zitten. De eindverkoper van het product is verantwoordelijk voor het leveren van een
geschikte glijbaan. De glijbaan die wordt gebruikt moet voldoen aan de Europese standaard EN 71 en passen bij de betreffende schommelcombinatie.

Wij adviseren om 's winters alle toebehoren te verwijderen en op te slaan omdat de grond, als deze bevroren is, niet geschikt is om veilig op te spelen. Plaats
de schommel, om te voorkomen dat deze opwarmt, niet in de richting van de zon. Controleer bij warm weer of het oppervlak van de zitting niet te heet is.

Waarschuwingen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Risico op vallen.
Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Lange touwen. Stranguleringsfare. Onderdelen van kledingstukken die een verhoogd
risico veroorzaken, zoals capuchons, knopen etc., kunnen blijven haken bij gebruik van het product en kunnen daardoor bij de spelende
kinderen verstikkingsgevaar veroorzaken.
Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor buiten.
Te monteren door een volwassene.
Bedoeld voor kinderen van 3 tot 14 jaar (max 50 kg/kind). Het product is ontworpen voor gelijktijdig gebruik van maximaal 6 personen.
Waarschuwing! Houten versieringen kunnen aan de uiteinden gebreken vertonen evenals scherpe randen. Telkens voordat u het speeltoestel
gaat gebruiken, dient u te controleren of de verankering nog stevig is.

Nota bene! De constructie mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant, omdat daardoor het gevaar ontstaat van ernstige verwondingen.
Deze handleiding dient bewaard te worden om toekomstige discussies te vermijden.
Voor uw informatie: Hout is een natuurlijk product. Het is gevoelig voor omgevingsveranderingen. Fluctuaties in temperatuur en luchtvochtigheid kunnen
veroorzaken dat het hout splijt of vervormt, met name wanneer het gaat om machinaal bewerkte houtproducten. Dit heeft echter doorgaans geen invloed op
de sterkte van het hout. De schommel mag slechts keer worden . In het geval van een herhaalde montage moeten de schroeven naast de
bestaande gaten worden geplaatst.

BEHANDELD HOUT DAT EEN BIOCIDE BEVAT. Bescherming tegen hout-aantastende organismen.
Actieve bestanddelen: kopercarbonaat/koperhydroxide (1:1) en boorzuur.
Vermijd het inademen van zaagsel. Zorg dat het hout niet in contact komt met drinkwater of voedsel. Gebruik snippers van dit hout niet als bodem in
dierverblijven, gebruik het hout niet in een visvijver. Verduurzaamd hout kan niet bij het gewone afval. Industrieel afval moet worden afgevoerd via een
erkend afvalverwerkingsbedrijf.
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Safe installation of combined swing, aerial view.
Sichere Aufstellung der Schaukel in Obenansicht.

.

Keinun .

Veilige montage van de schommelcombinatie, bovenaanzicht.

Sikker placering af gyngen set ovenfra.

Sikker montering av huskene, sett ovenfra.


