MONTAGE- & BEDINUNGSANLEITUNG - WICHTIGE HINWEISE!

STELZENHAUS

mit Rutsche und Sandkasten
Art-Nr. 42461

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Montagehinweise - Aufbau durch Erwachsene erforderlich! Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stelzenhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Montage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig
durch, bevor Sie das Stelzenhaus aufbauen und es verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Stelzenhaus führen. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Gartenpro Kft., wwww.gartenpro.hu - www.outdoorlifegroup.eu
Soproni uti Ipartelep, 9444 Fertöszentmiklos, Ungarn

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stelzenhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Montage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig
durch, bevor Sie das Stelzenhaus aufbauen und es verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Stelzenhaus führen. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Stelzenhaus kann zu Verletzungen führen.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Das Stelzenhaus ist für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren mit einem Gewicht unter
50 kg zugelassen. Dies aufgrund der verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten der Kinder. Beaufsichtigen Sie immer die Kinder, welche das
Spielgerät benutzen. Falsche Benutzung entlastet den Hersteller aus seiner Verantwortung, das gilt auch für die Anbringung von fremden Materialien wie schwere Ketten, Schaukeln etc. Das Stelzenhaus ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt
und nicht für den öffentlichen oder gewerblichen Bereich geeignet.
Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

ACHTUNG!

Kommunale Bauvorschriften:
Beachten Sie, dass die Montage bzw. der Aufbau Ihres Hauses im Garten ggf. durch Bauvorschriften geregelt ist. Am besten sprechen Sie vor dem Kauf bzw. der Montage mit der für Sie zuständigen Behörde.
Die entsprechenden Vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten, andernfalls kann Ihnen die Genehmigung
zur Aufstellung entzogen werden und Sie sind gezwungen Ihr Spielhaus entsprechend abzubauen.
Die Standortwahl:
Wie bei jedem Kinderspielhaus obliegt der Montageort den jeweiligen Bedürfnissen. Beachten Sie, dass
unbedingt ein Fundament zur sicheren und ordentlichen Montage notwendig ist. Finden Sie nach folgenden Kriterien einen geeigneten Aufstellungsort für das Stelzenhaus:
• Montieren Sie das Stelzenhaus nur auf ebenem Untergrund.
• Montieren Sie das Stelzenhaus nicht auf harten Untergrund, wie z. B. Asphalt, steinernen
Platten oder Beton.
• Sorgen Sie für einen stoßdämpfenden Untergrund im Fallbereich rings um das Stelzenhaus, der
Rutsche, der Leiter und der Kletterwand.
• Montieren Sie das Stelzenhaus an einem windgeschützen Ort.
• Richten Sie das Stelzenhaus so aus, dass Kinder beim Rutschen nicht durch die Sonne
geblendet werden.
• Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m zu anderen Aufbauten oder Hindernissen ein.
Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.
• Montieren Sie nicht mehr als ein Stelzenhaus an einem Standort.
• Legen Sie den Fallbereich mit stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus. Dazu zählen beispielsweise
folgende Materialien: Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand und Kies.
Fundamenterstellung:
Das Spielhaus muss fest mit dem Untergrund verankert werden, um ein Heben oder Kippen der Trägerelemente bei normalem oder vorhersehbarem falschen Gebrauch zu sichern. Diese Befestigung muss
auf die vorhandenen Bodenverhältnisse/beschaffenheit angepasst sein. Wenn noch zusätzliche Anbauten montiert werden, muss dies bei der Fundamenterstellung berücksichtigt werden. Beachten Sie, dass
Verankerungen auf gleicher Ebene zur oder unter der Bodenoberfläche anzubringen sind, um die Gefahr
des Umkippens zu verringern.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!
ACHTUNG!
Explosionsgefahr!

Feuer und Lagerung von leicht entzündlichen Stoffen:
Sie haben sich für ein Kinderspielhaus für den nicht gewerblichen Bereich entschieden. Dieses ist nicht
dafür vorgesehen leichtentzündliche oder leicht brennbare Stoffe zu beherbergen. Es ist ausdrücklich
nicht erlaubt diese darin aufzubewahren. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Stelzenhaus stark
erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche/brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn diese im Stelzenhaus gelagert werden. Sollte, aus welchem Grund auch immer, Feuer in Ihrem
Spielhaus ausbrechen, verständigen Sie unverzüglich die Feuerwehr (Notrufnummer 122) und tragen Sie
Sorge dafür, dass sich keine Personen mehr im Gartenhaus aufhalten.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Schnee und Winter - Dach unbedingt von Schnee befreien!
Das Dach des Stelzenhauses kann unter der Last von Schnee und Eis einstürzen. Dadurch können
Personen im Inneren des Stelzenhauses schwer verletzt werden. Bitte beachten Sie, dass Dächer von
Garten- und Geräteschuppen so rechtzeitig von Eis und Schnee zu befreien sind, dass keine gefährlichen
Schneebelastungen eintreten können. Eine Schneehöhe von mehr als 10 cm kann bereits gefährlich
werden. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis
entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m2.
Betreten Sie keinesfalls die Dachflächen - Absturzgefahr!

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Werkstoff Holz:
Bitte beachten Sie, dass Ihr Gartenhaus aus dem Werkstoff Holz gefertigt ist. Um best möglichen Schutz
vor Verletzungen zu gewährleisten, brechen Sie sämtliche scharfen Kanten mit einer Feile und/oder mit
feinem Schleifpapier. Werden Nägel oder Schrauben verarbeitet, vergewissern Sie sich, dass diese nicht
an zugänglichen Stellen offen herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
Holzschutz:
Ihr Kinderspielhaus ist aus Holz naturbelassen. Um dieses dauerhaft zu schützen verwenden Sie eine
umweltschonende Lasur (oder ähnliches) um den dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie bei
der Auswahl der Farbe, dass diese auch für Spielzeug (Kinderspielhäuser) geeignet ist. Wird das Gartenhaus nicht gestrichen kann sich der Bausatz verformen, die optische Schönheit verlieren und am Ende
auch konstruktiv instabil werden. Wir empfehlen nach dem Erstanstrich den Auffrisch dieses mind. jedes
zweite Jahr.
Weitere Hinweise:
Um Missbrauch, Diebstahl und Einbruch zu vermeiden, versehen Sie das Stelzenhaus mit sicheren Verschlüssen. Vergewissern Sie sich beim Abschließen des Stelzenhauses, dass sich keine Personen mehr
darin befinden, und dass es gut und sicher ersperrt ist.
Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie ggf. Papier und Karton zum Altpapier, Folien
in die Wertstoff-Wiederaufbereitung.
Kinderspielhaus entsorgen
Entsorgen Sie das Gewächshaus entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Beaufsichtigen Sie Kinder die gesamte Zeit, während diese mit dem Stelzenhaus spielen.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Montagehinweise - Aufbau durch Erwachsene erforderlich!
Wenn Sie sich nicht genau an diese Bedienungsanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf.
lebensgefährlich sind. Montieren Sie das Stelzenhaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt, wie in der
Bedienungsanleitung vorgegeben. Bauen Sie das Stelzenhaus mit mindestens zwei erwachsenen
Personen auf. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Stelzenhauses montieren.
Insbesondere, während Sie auf einer Leiter stehen. Betreten Sie das Dach des Stelzenhauses nicht. Es besteht Absturz- und Durchbruchgefahr. Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem
Holz herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.
Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
während der Montage vom Kinderspielhaus fern.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Pflege und Wartung
Unsachgemäßer Umgang mit dem Stelzenhaus kann zu Beschädigungen des Spielhauses führen.
Bauwerke und technische Geräte aller Art müssen nicht nur sicher hergestellt und installiert werden sondern auch laufend gut gewartet. Jeder neue Gegenstand aller Art wird durch die Benutzung beansprucht,
mehr oder weniger abgenutzt. Hierdurch kann die Sicherheit, die zum Zeitpunkt der Herstellung vorhanden ist, mehr oder weniger stark gemindert werden und das Kinderspielhaus kann somit zur Gefahr für
die Gesundheit Ihres Kindes werden. Aus diesem Grund sollten Sie vor jeder Benutzung folgende Punkte
kontrollieren und vorhandene Mängel vor Spielbeginn abstellen.
• Mindestens 1x im Monat sollten Sie die Wartung durchführen, auch wenn in diesem Zeitraum keine
Nutzung des Gerätes stattfand.
• Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des
Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen, Risse, Ausfalläste usw auf und Schraubverbindungen
können sich lockern. Dies ist nicht vermeidbar.
Aus diesem Grund:
• Entfernen Sie so entstandene Holzsplitter vor der Nutzung des Spielgerätes.
• Kontrollieren Sie ob alle Verschraubungen fest sitzen, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
• Sind alle Anbauteile, Brüstungen, die Leiter, Rutsche usw noch ohne Beschädigung?
• Ist die Verankerung noch ausreichend?
• Schadhafte Bauteile sind vor der Nutzung auszutauschen!
• Es sind alle beweglichen Teile aus Metall zu ölen.
• Alle Abdeckungen von Schrauben oder scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf
auszutauschen.
• Pflegen Sie das Spielhaus nicht mit rutschigen oder giftigen Anstrichen. Verwenden Sie zur Auffrischung
des Anstrichs die gleichen Lacksubstanzen oder Lasuren wie beim Erstanstrich.
• Lassen Sie das Stelzenhaus nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten reinigen, warten oder reparieren.
• Sperren Sie das Stelzenhaus bei Defekt oder Verschleiß und tauschen Sie die Teile vor der weiteren
Nutzung durch passende Originalersatzteile aus.
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WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Beachten Sie folgende wichtige generelle Hinweise. Bei Nichtbeachtung kann es ggf. zu schweren Verletzungen für Ihr Kind kommen:
• Nicht die Rutsche mit Wasser benetzen, um schneller Rutschen zu können.
• Nicht an den Holzbauteilen Kopfüber runterhängen.
• Nicht beim Spielen von den Kinder tragen lassen: Kleidung mit langen Bändern, Stricken oder zu weite
Kleidung und Schmuck. Damit können sich Kinder verfangen und strangulieren.
• Bei kalten Temperaturen sollten Sie die Zubehörteile ins Haus holen und das Spielgerät sperren. Da bei
Frost der Boden gefriert, ist die Sicherheit Ihres Kindes bei einem Sturz nicht mehr gewährleistet.
• Das Stelzenhaus ist ganzjährig Witterungseinflüssen ausgesetzt, wodurch sich Feuchtigkeit, sowie
haltende Algen und Moose bilden. Das Holz kann rutschig und morsch werden.
Schwere Verletzungen durch Ausrutschen können die Folge sein. Entfernen Sie daher ggf. regelmäßig
Algen und Moos.
• Die Benutzung sollten Sie ihren Kindern nur an einem trockenem Spielgerät erlauben.
• Beachten Sie: Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalzustand des Kinderspielhauses
(z. B. das Hinzufügen eines Anbauteils) dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt
werden. Nachträgliche An- und Umbauten auf eigne Regie sind ausdrücklich nicht gestattet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Stelzenhaus
oder auf der Verpackung verwendet.
ACHTUNG!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
ZUSATZINFORMATION!
Dieses Signal warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum
Zusammenbau oder der Wartung.

D

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!
Dieses Signal gibt an, dass beim jeweiligen Montageschritt absolut wichtige Montagehinweise zu beachten sind, welche unbedingt eingehalten werden müssen. Dies dient im Besonderen zur Vermeidung von
möglichen Klemm- und Fangstellen beim Aufbau oder der Verwendung. Dazu müssen die angegebenen
Abmessungen unbedingt eingehalten werden.
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Kinderspielhaus mit Rutsche und
Sandkasten
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Kinderspielhaus mit Rutsche und
Sandkasten
1.

4X

2.

65x65x1120

4X

3.

65x65x1690

2X

4.

65x65x1200

2X

5.

65x65x600

8X

6.

65x65x1070

2X

7.

15x99x1690

14X

8.

1000x1192

1X

9

1200x1192

1X

10.

1000x1192

1X

11.

615x1192

1X

12.

82x1153

1X

13.

15x99x1200

1X

14.

1146x372

2X

15.

43x90x1790

1X

16.

28x58x1790

2X

17

28x65x1310

2X

18.

28x65x1590

1X
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19.

15x99x836

42X

20.

0,9x7M

1X

21.

15x95x850

4X

22.

12x26x860

8x

23.

478x1000

1X

24.

18x38x320

8X

25.

15x95x210

4X

26.

12x42x1153

4X

27A.

43x90x1441

1X

27B.

43x90x1441

1X

28.

27,6x120x508

4X

29.

34x46x825

2x

30.

34x46x1383

2x

31.

27,6x40x510

2x

32.

15X95X600

4x

33

35X35X445

1x

34.

34x46x690

2x

35.

34x46x609

4x

37.

1375X650

1x

38.

18X52X1720

2x

39.

18X98X1720

2x

40.

18X52X1720

2x

41.

28X40X1504

4x
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42.

18,5X135X1540

2x

43.

18X98X1230

4x

44.

28X40X958

4x

46.

18,5X135X1050

2x

47.

12X26X1790

2x

48.
49.

1X

+

1X-1X

50.

18,5x112,5x643

2X

51.

3X395X395

8x

52.

53.

1X

+

1szett
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5

POS 3

A
POS 6

A
POS 4

A

4,5

A

90

5

4,5

32X
POS 5
POS 5

POS 2
10

90

3

6X
4x3,5x25mm

POS 1

7

35

POS 43

POS 38

POS 38

11

POS 43

3

6X

3,5x35mm

POS 44
POS 43

POS 44

POS 39
3

POS 41
POS 40
POS 41

POS 40

12

8X

3,5x35mm

POS 46

POS 46
POS 42

3

14X
13

3,5x35mm

B

POS 7

2,2x50

B

A

B

A

D
WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass die Bodenbretter bei „A“ bündig mit der
Plattform abschließen. Hier wird
später die Kletterwand montiert.
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C
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B
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C
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D
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3

4X

3,5x35mm

3X

3,5x35mm

C
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C

POS 11

A
B
B

C

2X

A

POS 13

3,5x35mm

3

C

4X
3X
B

B
15

3,5x35mm

3,5x35mm

POS 14

A-B

A

POS 16
POS 14

B

C

A-B

POS 16

A
C
C

2X

3

3,5x35mm

4X

3,5x35mm

E

E

2X

POS 15

D

E

4x50mm

E
E

POS 17
POS 18

3,5

POS 17

2X

4x50mm
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D

A

3,5

A

A

2X

A

C

B

4,5

2X
B

90

B

B

3

4X

3,5x35mm

3

E

C
1X

3,5x35mm

D
E

3

D

5X

3,5x35mm
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D

POS 26

3

4X

POS 26

3,5x35mm

POS 26

POS 23

A
POS 26

D

− V izogib nevarnim mestom za
ukleščenje se prepričajte, da znaša
reža med vrati in talnimi deskami
največ 30 mm.
− Vrata montirajte tako, da ostane
tako na levi kot tudi na desni strani
ter zgoraj vsakič 12 mm prostora.

A

D
− A becsípődés potenciális veszélyét
magukban rejtő helyek elkerülése
érdekében győződjön meg róla,
hogy az ajtó és a padlódeszkák
közötti rés max. 30 mm legyen.
− Úgy szerelje fel az ajtót, hogy felül
jobb és bal oldalon is maradjon egy
12 mm széles hézag.

D

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

Damit es zu keinen gefährlichen Fangstellen für Kleidung und Haaren kommen kann, beachten Sie
bitte den unteren Mindestabstand der Tür von 30 mm. Links, Rechts und oben sind je mindestens
12 mm einzuhalten.
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10
B

POS 19

A
A
B

A

B
POS 20

1.
C

2.
1.
C

C
C

C
POS 47

3

19

4X

4x3,5x25mm

11
POS 22

24X

3

4x3,5x25mm

POS 21

24X

3

4x3,5x25mm

B POS 22
POS 21

B

B

POS 21

16X

B
B

3

B

B
POS 21

20

3,5x35mm

12
A

POS 33

A

POS 31
POS 32

3

3

4X

16X

3,5x35mm

A

3,5x35mm

− A becsípődés potenciális veszélyét magukban rejtő helyek elkerülése érdekében
győződjön meg róla, hogy a leesésgátló
hosszirányú merevítői és a padlódeszkák
közötti rés max. 30 mm legyen.
V izogib nevarnim mestom za ukleščenje se prepričajte,
da znaša reža med vzdolžnimi prečkami zaščite pred
padci in talnimi deskami največ 30 mm.

D
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WICHTIGER
MONTAGEHINWEIS!

Damit es zu keinen
gefährlichen Fangstellen
für Kleidung und Haaren
kommen kann, beachten
Sie bitte den unteren Mindestabstand der Brüstung
von maximal 30 mm.

13
7X

4,5

A
A
POS 34

POS 35

3,5

22

3X

90

14
3,5

3X

A
B
POS 34

A

POS 35

B
4,5

POS 34

7X

POS 35

POS 27A
POS 27B

POS 28

4,5

7X

90

3,5

23

16X

90

15
A
4,5

2X

A

A

120

A

D

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

Damit es zu keinen gefährlichen Fangstellen
für Kleidung und Haaren kommen kann, beachten Sie bitte, dass die Stufen, je links und
rechts, keine Spalten zur Brüstung aufweisen dürfen.

− A becsípődés potenciális veszélyét magukban rejtő
helyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy
ne legyen rés a lépcsőfokok és a korlát között.

24

16
WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

D

Verwenden Sie zur sicheren Befestigung die
mitgelieferten Schrauben, Muttern und vor
allem Sicherungsringe
− A becsípődés potenciális veszélyét magukban
- rejtő
helyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy
ne legyen rés a lépcsőfokok és a korlát között.

V izogib nevarnim mestom za ukleščenje se prepričajte,
da stopnice levo in desno nimajo nobenih špranj v smeri
ograje.

POS 29

A

B

POS 30

B

B

C
C

A
A

3,5

POS 30
POS 29
6
M6x80

2X

C

4,5

90

4,5

POS 37

V izogib nevarnim mestom za ukleščenje mon
tirajte plezalno steno tako, da se poravnano
prilega talnim deskam.

D

4X

90

A becsípődés potenciális veszélyét magukban
rejtő helyek elkerülése
érdekében úgy szerelje
fel a mászófalat, hogy az egy szintben legyen a
padlódeszkával a csatlakozási pontban.

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

Damit es zu keinen gefährlichen Fangstellen für
Finger kommen kann, befestigen Sie die Kletterwand
bündig schließend an der Spielhausplattform.
25

17
A

POS 50

A
POS 50

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

6

D

M6x45
3

8X

WICHTIGER
MONTAGEHINWEIS!

Damit es zu keinen gefährlichen
Fangstellen für Kopf und Hals bei
der Rutsche kommen kann,
montieren Sie bitte die mitgelieferten Abdeckbretter (Pos. 50).
Die Rutsche ist am dafür vorgesehenen Platz exakt mittig zu positionieren. Die Abdeckbretter in einem
Abstand von je 30 mm von der
jeweiligen Rutschenoberkante,
links und rechts.

3,5x35mm

D
A

Die Rutsche ist an den am oberen Ende
mit einer Ausnehmung versehen. Diese
Ausnehmung muss bündig mit der Stelzenhausplattform abgeschlossen sein.
Dies bedeutet, dass Sie die Rutsche ca.
20 cm nach innen schieben können. Die
Ausnehmung dient als Anschlag für die
exakte Postition nach hinten.
− Tolja a csúszdát kb. 20 cm-rel rá a padló deszkákra, hogy az egy szintben csatla kozzon a padlódeszkákhoz.
− Tobogan potisnite pribl. 20 cm globoko
navznoter na talne deske, tako da se
poravnano pritrdi na talne deske.

30 mm

30 mm

Hogy megakadályozza a fej és a nyak beaka
dását, pontosan középre igazítsa a csúszdát
(30 mm-t hagyva bal és jobb oldalon is), és
V izogib nevarnim mestom za ukleščenje
glave in vratu
poravnajte tobogan natančno na sre
dino (30 mm levo in desno) ter
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48X

3,5x16mm
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Garantie

GARANTIEkARTE

Ihre Informationen:
Name
Adresse

E-Mail
Datum des Kaufs*
* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.
Ort des Kaufs

Beschreibung der Störung:

Unterschrift:
Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

kUNDENDIENST
+43 7248 65465 0*
MODELL: Stelzenhaus

Gartenpro GmbH,
Hauptstraße 9
4707 Schlüßlberg
AUSTRIA

office@gartenpro.at

ARTIKELNUMMER: 42461

* Kostenfreie Hotline

JAHRE
GARANTIE
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Garantie

Garantiebedingungen
Sehr geehrter Kunde!
Die Hofer Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen
Gewährleistungspflicht:
Garantiezeit:

3 Jahre ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)

kosten:

Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten
Kostenfreie Hotline

Hotline:
TIPP:

Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax
an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern
helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:
• zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
• das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.
Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:
• Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
• unsachgemäße Benutzung oder Transport.
• Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften.
• sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern,
in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung
für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.
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Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati
útmutatót
A használati útmutató a fa játszóházhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonsággal és a szereléssel
kapcsolatban.
A fa játszóház felállítása és használata
előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági
utasításokat.
A használati útmutató figyelmen kívül
hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fa
játszóház károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban
érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott
országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a fa
játszóházat továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a fa játszóházon és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.
FIGYELEM! Közepes kockázatú veszélyt
jelöl, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.
ÉRTESÍTÉS! Ez a figyelemfelkeltő szó a
lehetséges anyagi károkra figyelmeztet,
vagy hasznos kiegészítő információkat
nyújt az összeszereléssel kapcsolatban.
FIGYELEM! Ez a jel a 3 év alatti gyermekek
számára nem alkalmas termékeket jelöli.

Az itt látható jellel azon termékeket jelölték meg, melyek környezetkímélő erdőgazdálkodásból és ellenőrzött forrásból
származnak.
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A (GS) biztonsági tanúsítvány azt igazolja,
hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek. A GS jelölés azt jelenti,
hogy rendeltetésszerű és megfelelő, előre látható felhasználás mellett a termék
nem veszélyezteti személyek biztonságát
és egészségét.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezet): Az itt
látható jellel ellátott termékek teljesítik
az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.
Ne üljön vagy álljon a fa játszóház tetejére. Fennáll a veszélye, hogy lezuhannak róla, vagy hogy az beszakad.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A fa játszóházat kizárólag 3 – 14 éves, maximum 50 kg
súlyú gyermekekre tervezték. Figyelem. A fa játszóház
kizárólag otthoni, kültéri használatra készült, nyilvános
vagy üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
A fa játszóház nem alkalmas robbanásveszélyes vagy
könnyen gyulladó anyagok tárolására.
A fa játszóházat kizárólag a használati útmutatónak
megfelelően használja. Minden más jellegű használat
rendeltetésellenesnek számít, ami súlyos személyi sérüléshez, anyagi kárhoz vezethet.
Rendeltetésellenesnek számít az olyan idegen anyagok
ráerősítése is, mint például a nehéz láncok, hinták stb.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes
vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal
felelősséget.

Biztonsági utasítások
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóház rendeltetésellenes
használata sérülésekhez, balesethez
vezethet.
− Vegye figyelembe, hogy csak 3 – 14 éves kor
közötti gyermekek játszhatnak a fa játszóházzal.
− Ellenőrizze minden egyes használat előtt,
hogy nem lát-e sérülést a fa játszóházon.
− A fa játszóház maximális teherbírása 150 kg.
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A fa játszóház és a csomag tartalmának ellenőrzése

− Csak otthoni használatra.
− Minden szerkezeti átalakítást csak a gyártó
engedélyével és az ő utasításainak megfelelően végezzen el.
FIGYELEM!
Robbanásveszély!
A fa játszóház a napsugárzás hatására nagyon felforrósodhat. A robbanásveszélyes anyagok felrobbanhatnak, és a könnyen gyulladó/éghető
anyagok meggyulladhatnak, ha a fa
játszóházban tárolják őket.
− Ne tároljon könnyen gyulladó, könnyen
éghető vagy robbanásveszélyes anyagot a
fa játszóházban.
− Tűz esetén haladéktalanul értesítse a tűzoltókat, és gondoskodjon róla, hogy senki ne
tartózkodjon a fa játszóházban.
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóház teteje a hó és a jég súlya
alatt beszakadhat. Így a fa játszóház
belsejében tartózkodó személyek súlyosan megsérülhetnek.
− Időben takarítsa el a jeget és a havat a fa
játszóház tetejéről. Veszélyes hómennyiségről akkor beszélhetünk, ha 36 cm vastagságú száraz hó, 10 cm nedves hó, illetve 5,5 cm
vastag jégtakaró nehezedik a játszóházra.
− Télre zárja le a fa játszóházat, a tartozékait
pedig vigye be a házba.
ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A fa játszóház rendeltetésellenes
használatával kárt okozhat.
− A javítási munkálatokat szakemberrel végeztesse el, hogy a fa
játszóház szerkezete ne módosuljon, ugyanolyan biztonságos
maradjon.

ÉRTESÍTÉS!
A helytelen használat, valamint a lopások és betörések elkerülése érdekében tegyen biztonságos zárakat a
fa játszóházra. A fa játszóház bezárásakor győződjön meg róla, hogy már
senki nem tartózkodik benne, valamint hogy azt jól és biztonságosan
zárta-e be.

A fa játszóház és a csomag
tartalmának ellenőrzése
1. Vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e
(lásd A és B ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nem látható-e az egyes alkatrészeken sérülés. Amennyiben igen, ne szerelje össze a fa
játszóházat. Forduljon írásban a gyártóhoz a jótállási
tájékoztatón megadott szervizcímen.

Felállítási hely
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóházhoz nem megfelelő
felállítási hely, valamint az ütéseket
nem eléggé felfogó talaj komoly sérülésekhez vezethet.
− Készítse elő a talajt a fa játszóházhoz: szórja fel valamilyen
ütéseket felfogó anyaggal a fa
játszóház és a játékszerek körüli
területet minden irányból legalább 2 méteres szélességben. Az
ütéseket felfogó anyag eséskor
védelmet nyújt a súlyos sérülésekkel szemben.
ÉRTESÍTÉS!
Vegye figyelembe, hogy a fa játszóház felállítását adott esetben építési
előírások szabályozhatják. A felállítást engedélyező hatóság kötelezheti rá, hogy bontsa le a fa játszóházat, ha azt a felállítási előírásokat
megszegve állította fel.
− A felállítás előtt konzultáljon az
illetékes hatósággal.
− Tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Alapzat
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Találjon a fa játszóház számára egy, az alábbi kritériumoknak megfelelő felállítási helyet:
− A fa játszóházat csak vízszintes talajra szerelje.
− Ne szerelje a fa játszóházat kemény felületre, például aszfaltra, kőburkolatra vagy betonra.
− Gondoskodjon az ütéseket felfogó anyag elhelyezéséről a fa játszóház, a csúszda, a létra és a mászófal
körül, ahová a gyermekek leeshetnek.
− A fa játszóházat szélvédett helyre szerelje.
− Úgy helyezze el a fa játszóházat, hogy a gyermekeket a csúszda használata közben ne vakítsa el a
napfény.
− Tartsa be a más építményektől vagy akadályoktól
számított legkisebb 2 méteres távolságot. Ez megkönnyíti az összeszerelést, és tűz esetén életeket
menthet.
− A fa játszóházat csak egy helyen állítsa fel.
− A játszóház körüli területet, ahová a gyermekek
leeshetnek, olyan anyaggal burkolja, mely felfogja
az ütéseket. Az alábbi anyagok számítanak például
ilyennek: kéregmulcs, faapríték, homok és sóder
(lásd a táblázatot).
A táblázatban megadott értékek azt jelzik, hogy mekkora az a méterben számított magasság, ahonnan lezuhanva az ember várhatóan életveszélyes fejsérülést
szenved.
Anyag

15 cm
mély

23 cm
mély

30 cm
mély

Kétszer átgyalulva:
kéregmulcs
faforgács
finom homok
finom sóder

1,8

3

3,35

1,8
1,5
1,8

2,1
1,5
2,1

3,65
2,7
3

Alapzat
A fa játszóházat megfelelően, biztosan kell rögzíteni a
talajhoz. Csak így kerülheti el a tartóelemek talajtól való
elemelkedését vagy eldőlését normál vagy előrelátható
helytelen használat esetén. A betonból készült alapzat
alkalmas a fa játszóházhoz.
− A rögzítőelemet az adott talajviszonyoknak és
-adottságoknak megfelelően kell kiválasztani.
− A rögzítéseket azonos magasságban erősítse a
talaj felszínéhez vagy az alá, hogy a fa játszóház ne
borulhasson fel.
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Az összeszereléssel kapcsolatos
tudnivalók
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
Ha nem tartja magát pontosan a
jelen használati útmutatóhoz, akár
életveszélyt jelentő hibák is előfordulhatnak.
− A fa játszóház felállításához legalább két felnőtt személy szükséges.
− Az összeszerelés során viseljen
védőkesztyűt, védőszemüveget
és munkavédelmi cipőt.
− Kölcsönösen biztosítsák ki egymást, miközben a fa játszóház
felső részét szerelik össze. Különösen akkor, ha létrén állnak.
− Ne lépjen a fa játszóház tetejére.
Fennáll a veszélye, hogy lezuhan
róla, vagy az beszakad.
− Ügyeljen rá, hogy ne álljanak
ki szögek, csavarok stb. a fából.
Ezek súlyos sérülést okozhatnak.
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóház a használat során váltakozó terhelésnek van kitéve. Ha
nincs kellően rögzítve a talajhoz,
fennáll a sérülés veszélye, mivel a fa
játszóház felborulhat.
− A rögzítéseket azonos magasságban erősítse a talaj felszínéhez vagy az alá.
− Rögzítse megfelelően a fa játszóházat a talajhoz, hogy elkerülje a
tartóelemek elemelkedését vagy
eldőlését a tervezett vagy előrelátható használat során.
− Igazítsa a rögzítőelemet az adott
talaj adottságaihoz. A földbe
szúrható cövek csak az ahhoz
megfelelő talaj esetén alkalmas.
Szükség esetén használjon beton pontalapot.

36

Használat
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FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóház szélei élesek lehetnek.
Ha nem csorbítja le a peremüket,
megvághatja magát velük.
− Reszelje le az éles peremeket
egy reszelővel és/vagy finom
csiszolópapírral.
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A szerelés során fokozottan fennáll
a sérülés veszélye a gyermekekre,
illetve a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre nézve. Adott esetben nem
tudják felbecsülni a kockázatot.
− A szerelés alatt ne engedjen
gyermeket és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességű személyt a fa játszóház
közelébe.
ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A faanyag érzékeny az időjárás viszontagságaira. A nedvesség kárt
tehet a fa játszóházban, mivel a fa
kezeletlen. Ha nem keni le a fa játszóházat, az deformálódhat, veszíthet az esztétikus megjelenéséből és
instabillá válhat.
− Tegye ki az összeszerelés előtt
két nappal a levegőre a fa játszóház alkatrészeit, hogy a fa
hozzászokhasson a környezeti
hőmérséklethez és a levegő páratartalmához.
− A fa játszóházat száraz, de nem
túl meleg vagy napos időben
állítsa fel.
− A szerelés után kezelje a fa játszóház felületét környezetkímélő lazúrfestékkel vagy hasonló
szerrel.
− A szín kiválasztásakor ügyeljen
arra, hogy az illeszkedjen a játékszerekhez.

− Felelősségteljesen kövesse a szerelési utasításokat
lépésről lépésre, a megadott sorrendben.

Használat
FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A fa játszóház rendeltetésellenes
használata sérülésekhez, balesethez
vezethet.
− Csak akkor engedje a gyermekeket a fa játszóházban játszani, ha
az teljesen száraz és csúszásbiztos.
− Ne engedje, hogy a gyermekek
a fa játszóházban játsszanak, ha
kint hideg van. Fagypont alatti
hőmérséklet esetén megfagy
a talaj. Ezért leeséskor fokozott
sérülésveszély áll fenn.
− Ügyeljen rá, hogy a gyermekek
ne másszanak fel a fa játszóház
tetejére. Fennáll a veszélye, hogy
lezuhannak róla, vagy hogy az
beszakad.
− Ne öntsön vizet a csúszdára, hogy
gyorsabban lehessen rajta lecsúszni.
− Ne engedje a gyermekeket a fa
játszóházban játszani, ha zsinórok
vagy madzagok lógnak le a ruháikról, illetve ha bő ruhát vagy
ékszert viselnek. Az ilyen jellegű
ruhák adott esetben fulladásveszélyt jelenthetnek.
− Győződjön meg róla, hogy a gyermekek csak akkor csúszdáznak,
ha a csúszda száraz.
− Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne lógjanak fejjel lefelé a
fa alkatrészekről.
− Győződjön meg róla, hogy a
gyermekek nem tudják egymást
bezárni a fa játszóházba.
− Végig felügyelje a gyermekeket,
amíg a játszóházban játszanak.
A használat során a fa játszóház többé-kevésbé elhasználódik, kopottá válik. A fa érzékeny a környezeti
hatásokra, így előfordulhatnak repedések vagy méreteltérések. Ezek idővel a gyermekekre nézve veszélyes
hiányosságokhoz vezethetnek.
− A játék megkezdése előtt mindig ellenőrizze az
alábbi pontokat:
• Minden csavarkötés kellően meg van húzva?
• Nem repedeznek a fa alkatrészek?

Tisztítás
• Nem látható az egyes alkatrészeken sérülés?
• A talajrögzítés sértetlen és kielégítő?
− Húzza meg a laza csavarkötéseket.
− Zárja le a fa játszóházat, ha hibás alkatrészeket
fedez fel.
− Cserélje ki még a következő használat előtt a hibás
alkatrészeket.
− Fagy esetén zárja le a fa játszóházat, és vigye a
tartozékait (pl. a csúszdát) a házba vagy egy fagymentes helyre.

Tisztítás
FIGYELEM!
Csúszásveszély!
A fa játszóház egész évben ki van
téve az időjárás viszontagságainak,
ami miatt nedvességet tartalmazó
alga és moha képződhet rajta. A fa
csúszóssá, korhadttá válik. Komoly
sérülés lehet a következménye, ha
elcsúsznak rajta.
− Rendszeresen távolítsa el az
algákat és a mohát.
ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A fa játszóház szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.
− Ne használjon agresszív tisztítószert, fémes sörtéjű kefét, éles,
fém tisztítóeszközt, kést, kemény
spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
− A tisztításához ne használjon
gőzzel vagy magasnyomással
tisztító készüléket. Máskülönben
kárt tehet a fa játszóházban. A fa
érdes, repedezett lesz.
Ha a fa játszóház nagy fák vagy forgalmas utak közelében áll, akkor gyorsabban szennyeződik, mint a tágas
kertekben vagy a kevésbé forgalmas lakóutcák közelében. Vékony filmréteg képződik a fa játszóházon, mely
az algák táptalajául szolgál.
1. Söpörje össze a nagyobb szennyeződéseket és a
homokot.
2. Sikálja le a fát tiszta vízzel és egy kevés mosogatószerrel vagy színszappannal a moha és az algák
eltávolításához. Ehhez használjon súrolókefét. Közvetlenül utána öblítse le alaposan, tiszta vízzel a fát.
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3. Tisztítsa meg a csúszdát és a mászófal mászóköveit
egy törlőronggyal. Ehhez meleg vizet és kímélő tisztítószert használjon.
4. Végül hagyja a fa játszóházat a levegőn megszáradni. A gyermekek csak akkor használhatják újra a fa
játszóházat, ha az megszáradt, különben elcsúszhatnak rajta.

Ápolás és karbantartás
ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A fa játszóház rendeltetésellenes
használattal
kárt okozhat a fa játszóházban.
− Rendszeresen ellenőrizze a fa
játszóházat, hogy az nem sérült-e, nem lazultak-e meg a
csavarkötései, illetve hogy az
nem törött vagy repedt-e el.
− Ne ápolja a fa játszóházat csúszós vagy mérgező festékkel,
mázzal.
− Ha friss mázréteget kíván felvinni, ugyanazt a lakkot vagy lazúrfestéket használja, mint amit
első alkalommal használt.
Minden használati idény kezdetekor, valamint az időszak során legalább egyszer egy hónapban végezze el
az alábbi karbantartási munkálatokat – még akkor is,
ha ez idő alatt nem használták a játszóházat:
− Ellenőrizze a fa játszóházat és a rögzítést, hogy nem
kopottak vagy sérültek-e.
− Ha sérülést vagy kopást fedez fel, zárja le a fa játszóházat, és a további használat előtt cserélje le az
adott elemeket eredeti, gyártói alkatrészekre.
− Ellenőrizze, hogy minden anya és csavar kellően
meg van-e húzva, és szükség szerint húzzon rajtuk.
− A használatot követően mindig távolítsa el a faszilánkokat, szálkákat a fa játszóházból.
− Rendszeresen olajozza az ablak- és ajtózsanérokat.
− Legalább kétévente kenje át újra a fafelületet.
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Műszaki adatok
Modell:
Cikkszám:
Korhatár:
Személyek száma:

Hofer 2015
42461
3 – 14 éves gyermekeknek
max. 3 gyermek,
50 kg súly alatt
Maximális teherbírás: 150 kg
Anyag
A fa játszóház teste: északi fenyő, érintetlen /
kezeletlen
Tetőlemez:
bitumen
Földbe szúrható
acél, horganyozott
cövekek:
Csúszda:
műanyag
Méretek
Teljes (SZ x MÉ x MA): 123 x 172 x 270 cm
Fa játszóház (SZ x MÉ): 123 x 103 cm
Falvastagság:
16 mm
Mászófal (SZ x MA):
63 x 139 cm
A mászófal
28 mm
vastagsága:
A csúszda hossza:
228 cm
Homokozó
(SZ x MÉ x MA):
120 x 172 x 21 cm
A terasz padlózata
(SZ x MÉ):
123 x 69 cm
Egyszárnyas forgóajtó
(SZ x MA):
50 x 105 cm

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség
esetén kérje a jótállási tájékoztatón (az útmutató végén) feltüntetett címen.

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a
műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A fa játszóház leselejtezése
A fa játszóházat az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Műszaki adatok

Garancia
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JÓTÁLLÁSI ADATLAP
FA JÁTSzÓHÁz
A fogyasztó adatai:
Név:
Cím:

E-mail
A vásárlás dátuma * :
* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye:

A hiba leírása:

Aláírás:
Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes
érvényesítése esetén a kitöltött jelen jótállási
adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre
küldje be:
Servicestelle
Gartenpro Kft.
Soproni ut Ipartelep
9444 Fertöszentmiklos
HUNGARY

ÜGYFÉLSzOLGÁLAT
HU +3699544598

office.hu@gartenpro.at

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: Hofer 2015
GYÁRTÁSI SZÁM: 42461

03/2015

Díjtalan forródrót
ügyfélszolgálat

Év
JÓTÁLLÁS
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JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOzTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás
cégneve és címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
H-2051 Biatorbágy
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése:
Fa játszóház

A gyártó neve, címe:
Gartenpro Kft.
Soproni ut Ipartelep
9444 Fertöszentmiklos
HUNGARY
A fogyasztási cikk típusa:
Hofer 2015

Kicserélés esetén ennek időpontja:
03/2015

A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
42461

A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:
Gartenpro Kft., Soproni ut Ipartelep, 9444 Fertöszentmiklos, HUNGARY
+3699544598, office.hu@gartenpro.at

A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő
rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is
kezdeményezheti.
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem
érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy
nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával
érvényesíthetőek.
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A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási
kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha
a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles
a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem
szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén
nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy
által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási
cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája
miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében
érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Mentesülés a jótállási felelősség alól
Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát
a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a
fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat
saját érdekében tartsa be.
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A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult
érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel
okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk
adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A kijavítási igény bejelentésének időpontja:

A kijavításra történő átvétel időpontja:

A hiba oka:

A kijavítás módja:

A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A javítószolgálat neve és címe:

Kelt, aláírás, bélyegző:

Szerelés

Szerelés
A fa játszóház összeszereléséhez legalább még egy felnőtt segítsége szükséges.
Az összeszereléshez az alábbiakra lesz szüksége:
• egy gumikalapács,
• egy kalapács,
• egy szeghúzó kalapács,
• egy rókafarkú fűrész,
• egy csillagfejű csavarhúzó,
• egy 10-es, kettős villáskulcs,
• egy akkus csavarozó,
• egy szike,
• egy ceruza,
• vízálló faenyv,
• egy mérőszalag,
• egy vízmérték,
• egy létra,
• egy kombinált fogó.
Ezek az eszközök nem képezik a csomag tartalmát.
Ne esőben vagy tűző napsütésben szerelje össze a fa játszóházat.

HU
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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero
pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR
ter povezavo z internetom*.
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine
s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Splošno
Navodila za uporabo preberite in
shranite
Ta navodila za uporabo veljajo za to
igralno hišico s peskovnikom. Vsebujejo pomembne informacije o varnosti in
sestavljanju.
Pred začetkom sestavljanja in uporabe
igralne hišice s peskovnikom skrbno in v
celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.
Neupoštevanje teh navodil za uporabo
lahko povzroči hude telesne poškodbe ali
škodo na igralni hišici s peskovnikom.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.
V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite, da jih boste
lahko uporabili pozneje. Če igralno hišico
izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo
obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na igralni hišici ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne
besede.
POzOR! Ta opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja,
zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih
poškodb.
OBvESTILO! Opozorilna beseda svari pred
možno materialno škodo ali podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju.

POzOR! S tem simbolom so označeni izdelki, ki niso primerni za otroke, mlajše
od treh let.

S tem simbolom so označeni izdelki,
katerih materiali izvirajo iz trajnostno
upravljanih gozdov in nadzorovanih
virov.

Znak preverjene varnosti (GS) potrjuje,
da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).
Znak GS pomeni, da varnost in zdravje
oseb ob namenski in predvideni uporabi
nista ogrožena.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s
tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise
Skupnosti v Evropskem gospodarskem
prostoru, ki jih je treba upoštevati.
Ne usedajte se na streho igralne hišice s
peskovnikom ali ne stojte na njej. Obstaja
nevarnost padca in zrušenja.

varnost
Predvidena uporaba
Igralna hišica s peskovnikom je zasnovana izključno kot
igralna hišica za otroke, stare od 3 do 14 let, s telesno
težo, ki ne presega 50 kg. Pozor. Igralna hišica s peskovnikom je namenjena izključno za domačo rabo na prostem in ni primerna za javna ali gospodarska območja.
Igralna hišica ni zasnovana za skladiščenje visoko eksplozivnih ali hitro vnetljivih snovi.
Igralno hišico uporabljajte le tako, kot je opisano v teh
navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja
kot nenamenska in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali materialno škodo.
Tudi pritrjevanje tujih materialov, kot so težke verige,
gugalnice ipd., velja kot nenamensko.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega
jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

varnostni napotki
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilno ravnanje z igralno hišico s
peskovnikom lahko povzroči telesne
poškodbe.
− Upoštevajte, da se lahko v igralni hišici s
peskovnikom igrajo le otroci med 3. in 14.
letom.
− Pred vsako uporabo preverite, ali so na igralni hišici s peskovnikom vidne poškodbe.

Preveriteigralnohišicospeskovnikominvsebinoobdobavi
− Upoštevajte največjo obremenitev igralne
hišice s peskovnikom, ki znaša 150 kg.
− Samo za hišno uporabo.
− Vsakršne spremembe na konstrukciji izvajajte le z dovoljenjem in po navodilih proizvajalca.
POzOR!
Nevarnost eksplozije!
Zaradi sončnega sevanja se lahko
igralna hišica s peskovnikom močno segreje. Eksplozivne snovi lahko
eksplodirajo, hitro vnetljive/gorljive
snovi pa lahko zanetijo požar, če jih
hranite v igralni hišici s peskovnikom.
− V igralni hišici s peskovnikom ne hranite
nobenih hitro vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi.
− V primeru požara nemudoma obvestite
gasilce in poskrbite, da v igralni hišici s peskovnikom ni nobene osebe.
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Streha igralne hišice s peskovnikom
se lahko pod bremenom snega in ledu podre. Tako so lahko osebe v notranjosti igralne hišice s peskovnikom
huje poškodovane.
− Pravočasno odstranite led in sneg s strehe igralne hišice s peskovnikom. Nevarna
obremenitev zaradi snega nastopi, če višina
sloja pri suhem snegu presega 36 cm, pri
mokrem snegu 10 cm ali 5,5 cm pri ledu.
− Pozimi zaklenite igralno hišico s peskovnikom in opremo pospravite v hišo.
OBvESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z igralno hišico s
peskovnikom lahko povzroči poškodbe na igralni hišici.
− Popravila naj izvajajo le strokovnjaki, da pri popravilih igralne
hišice s peskovnikom ne pride do
sprememb na konstrukciji in do
nevarnosti.
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OBvESTILO!
Da se izognete zlorabi, tatvini in
vlomu, opremite igralno hišico s
peskovnikom z varnimi zaklepi. Pri
zaklepanju igralne hišice s peskovnikom se prepričajte, da ni v njej nobene osebe in da je hišica ustrezno in
varno zaprta.

Preverite igralno hišico s
peskovnikom in vsebino ob
dobavi
1. Posamezne dele vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliki A in B).
3. Preverite, ali so posamezni deli morda poškodovani.
Če so, igralne hišice s peskovnikom ne sestavljajte.
Pišite pooblaščenemu servisu proizvajalca na naslov,
ki je naveden na garancijskem listu.

Mesto postavitve
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Neprimerno mesto za postavitev
igralne hišice s peskovnikom in
podlaga z nezadostnim blaženjem
udarcev lahko povzročita resne poškodbe.
− Pripravite podlago za igralno hišico s peskovnikom tako, da material za blaženje udarcev nasujete
vsaj 2 m čez rob igralne hišice s
peskovnikom in robove njenih
igralnih elementov v vse smeri.
Material za blaženje udarcev ščiti
pri padcih pred hudimi poškodbami.
OBvESTILO!
Po potrebi je postavitev igralne hišice s peskovnikom urejena z gradbenimi predpisi. Dovoljenje za postavitev vam lahko upravni organ pri
kršitvah pogojev postavitve odvzame, tako da ste primorani k razstavljanju igralne hišice s peskovnikom.
− Pred postavitvijo se posvetujte s
pristojnim upravnim organom.
− Upoštevajte veljavne predpise.
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Glede na naslednja merila poiščite primeren prostor za
postavitev igralne hišice s peskovnikom:
− Igralno hišico s peskovnikom sestavite le na ravni
podlagi.
− Igralne hišice s peskovnikom ne sestavljajte na
trdi podlagi, npr. na asfaltu, kamnitih ploščah ali
betonu.
− Poskrbite za podlago za blaženje sunkov na območju padcev okrog igralne hišice s peskovnikom,
tobogana, lestve in plezalne stene.
− Igralno hišico s peskovnikom sestavite na mestu, ki
je zaščiteno pred vetrom.
− Igralno hišico s peskovnikom postavite tako, da
otrok, ki se spuščajo po toboganu, ne slepi sonce.
− Upoštevajte najmanj 2 m varnostne razdalje do drugih struktur ali ovir. To olajša sestavljanje in lahko
reši življenje v primeru požara.
− Na enem mestu sestavite največ eno igralno hišico s
peskovnikom.
− Na območju padcev razgrnite po tleh material,
ki blaži udarce. Sem na primer spadajo naslednji
materiali: zastirka iz lubja, lesni sekanci, pesek in
prod (glejte tabelo).
V tabeli navedene vrednosti prikazujejo, iz katere višine
v m ni pričakovati življenjsko nevarne poškodbe glave.
Material

Dvojno sesekljano:
lubje za mulčenje
lesni sekanci
fin pesek
fin prod

15 cm
23 cm 30 cm
globoko globo- globoko
ko
1,8
3
3,35
1,8
1,5
1,8

2,1
1,5
2,1

3,65
2,7
3

Temelj
Igralna hišica s peskovnikom mora biti trdno pritrjena
na podlago. Le tako je mogoče preprečiti dviganje ali
prevračanje nosilnih elementov pri normalni uporabi
ali predvidljivi napačni uporabi. Za igralno hišico s peskovnikom je primeren betonski temelj.
− Pritrditev prilagodite obstoječim talnim razmeram/
sestavi.
− Sidranja namestite na enaki ravni, kot je talna površina ali pod njo, tako da prevračanje igralne hišice s
peskovnikom ni mogoče.

Napotki za postavitev
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če se teh navodil za uporabo ne držite natančno, lahko pride do napak,
ki so lahko smrtno nevarne.
− Igralno hišico s peskovnikom
postavljajte z najmanj dvema
odraslima osebama.
− Med postavljanjem nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.
− Pri nameščanju zgornjih delov
igralne hišice s peskovnikom se
medsebojno dobro zavarujte. To
velja posebej, kadar stojite na
lestvi.
− Ne stopajte na streho igralne
hišice s peskovnikom. Obstaja
nevarnost padca in zrušenja.
− Pazite, da iz lesa ne molijo ven
nobeni žeblji, vijaki ipd. To lahko
povzroči hude telesne poškodbe.
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Med uporabo je igralna hišica s peskovnikom izpostavljena spremenljivim obremenitvam. Če ni trdno pritrjena na podlago, obstaja nevarnost
poškodb zaradi prevračanja igralne
hišice s peskovnikom.
− Pritrditev naj bo na enaki ravni s
talno površino ali pod njo.
− Igralno hišico s peskovnikom
trdno pritrdite na podlago, da
preprečite dviganje ali prevračanje nosilnih elementov pri predvideni ali predvidljivi uporabi.
− Pritrditev prilagodite obstoječi
sestavi tal. Talni tulci so primerni
le pri ustrezni podlagi. Po potrebi
uporabite betonske točkovne
temelje.
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Na igralni hišici s peskovnikom so
lahko ostri robovi. Če robov ne zgladite, se lahko na njih urežete.
− Ostre robove spilite s pilo in/ali
finim brusnim papirjem.

Uporaba
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Med postavitvijo obstaja posebna
nevarnost poškodb otrok in oseb, z
zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
ali duševnimi sposobnostmi. Morda
ne bodo mogli pravočasno oceniti
tveganj.
− Pazite, da otroci in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi
ne bodo prisotni pri postavitvi
igralne hišice za otroke.
OBvESTILO!
Nevarnost poškodb!
Material les se odziva na vremenske
vplive. Vlaga lahko igralno hišico s
peskovnikom poškoduje, kajti les ni
obdelan. Če igralne hišice s peskovnikom ne premazujete, lahko pride
do deformacij, hišica ne bo lepa na
videz in lahko postane nestabilna.
− Posamezne dele igralne hišice
s peskovnikom pustite dva dni
pred sestavljanjem zunaj, da se
lahko les privadi temperaturi
okolice in zračni vlagi.
− Igralno hišico s peskovnikom postavite v suhem in ne prevročem
oz. ne preveč sončnem vremenu.
− Igralno hišico s peskovnikom
po sestavljanju obdelajte z okolju prijazno lazuro ali podobno
snovjo.
− Pri izbiranju barv pazite, da so
barve primerne za igrače.
− Korak za korakom upoštevajte navodila za sestavljanje v določenem vrstnem redu in zelo vestno.
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Uporaba
POzOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilno ravnanje z igralno hišico s
peskovnikom lahko povzroči telesne
poškodbe.
− Otroke pustite, da se igrajo v igralni hišici s peskovnikom, samo če
je popolnoma suha in tako v njej
ne drsi.
− Otrokom ne dovolite igranja v
igralni hišici s peskovnikom pri
nizkih temperaturah. Ob zmrzali
tla zmrznejo. Zaradi tega obstaja
pri padcu povečana nevarnost
telesnih poškodb.
− Pazite, da otroci ne bodo plezali
na streho igralne hišice s peskovnikom. Obstaja nevarnost padca
in zrušenja.
− Na tobogan ne zlivajte vode, da bi
se hitreje spuščali po njem.
− Otrokom ne dovolite igranja v
igralni hišici s peskovnikom, če
nosijo obleke z vrvicami, vezalkami ali široka oblačila in nakit.
Takšna oblačila predstavljajo morebitno nevarnost zadušitve.
− Prepričajte se, da se otroci po toboganu spuščajo le, če je tobogan
suh.
− Poskrbite, da otroci ne bodo viseli
na lesenih konstrukcijskih delih z
glavo navzdol.
− Prepričajte se, da otroci ne morejo
zaklepati drug drugega v igralno
hišico.
− Nadzirajte otroke ves čas, ko so v
igralni hišici s peskovnikom.
Z uporabo se igralna hišica s peskovnikom bolj ali manj
obrablja. Les se odziva na vplive okolja in lahko nastanejo razpoke ali pride do odstopkov. Zaradi tega lahko
sčasoma nastanejo pomanjkljivosti, ki so lahko za otroke zelo nevarne.
− Pred vsakim začetkom igre preverite naslednje
točke:
• Ali so vsi vijačni spoji trdni?
• Ali prihaja pri posameznih lesenih delih do drobljenja?
• Ali so na posameznih delih vidne poškodbe?
• Ali je pritrditev še nepoškodovana in primerna?
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− Pritegnite razrahljane vijačne spoje.
− Če ugotovite obstoj poškodovanih delov, zaprite
igralno hišico s peskovnikom.
− Poškodovane dele zamenjajte pred naslednjo uporabo.
− Ob zmrzali zaprite igralno hišico s peskovnikom in
spravite opremo (npr. tobogan) v hišo oz. okolico
brez zmrzali.

Čiščenje
POzOR!
Nevarnost zdrsa!
Igralna hišica je skozi vse leto izpostavljena vremenskim vplivom,
zaradi česar nastajajo alge in mahovi, ki zadržujejo vlago. Les postane
spolzek in trhel. Pri spodrsavanju
lahko pride do hudih telesnih poškodb.
− Redno odstranjujte alge in mah.
OBvESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z igralno hišico s
peskovnikom lahko povzroči poškodbe.
− Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi
ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so
noži, trde lopatice in podobno. Ta
lahko poškodujejo površine.
− Za čiščenje ne uporabljajte parnega ali visokotlačnega čistilnika. V nasprotnem primeru lahko
pride do poškodb na igralni hišici
s peskovnikom. Les postane hrapav in nastanejo trske.
Če je igralna hišica s peskovnikom v bližini velikih dreves ali močno prometnih cest, se hitreje zamaže kot na
zračnih vrtovih ali ob manj prometnih cestah. Na igralni
hišici s peskovnikom nastaja mikrofilm, ki je substrat za
alge.
1. Grobo umazanijo in pesek odstranite z metlo.
2. Les zdrgnite s čisto vodo in malo sredstva za pomivanje ali z jedrnim milom, da odstranite mah in alge.
Za to uporabite krtačo za ribanje. Takoj zatem temeljito sperite les s čisto vodo.
3. Tobogan in oprijemala plezalne stene očistite s krpo.
V ta namen uporabite toplo vodo in blago čistilo.

Čiščenje
4. Igralna hišica s peskovnikom naj se posuši na zraku.
Šele ko je igralna hišica s peskovnikom suha, jo lahko otroci znova uporabljajo. Sicer je spolzka.

Čiščenje in vzdrževanje
OBvESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilna uporaba
igralne hišice s peskovnikom lahko
povzroči poškodbe igralne hišice.
− Redno preverjajte, ali je igralna
hišica s peskovnikom morda
poškodovana, ima zrahljane vijačne spoje, razpoke ali špranje.
− Igralne hišice ne negujte z drsečimi ali strupenimi premazi.
− Za osvežitev premaza uporabljajte enake lake ali lazure kot
pri prvem premazu.
Na začetku vsake sezone uporabe ter vsaj enkrat mesečno v sezoni izvajajte naslednje vzdrževanje, četudi v
tem času igralna hišica ni bila uporabljana:
− Preglejte igralno hišico s peskovnikom in pritrditev
glede obrabe in poškodb.
− Pri poškodbah ali obrabi zaprite igralno hišico s
peskovnikom in pred nadaljnjo uporabo zamenjajte
dele s primernimi izvirnimi nadomestnimi deli.
− Preverite, ali so vse matice in vijaki trdno priviti in
jih po potrebi pritegnite.
− Pred vsako uporabo igralne hišice s peskovnikom
odstranite iveri.
− Redno naoljite tečaje oken in vrat.
− Vsaj vsako drugo leto osvežite premaz lesa.

Tehnični podatki

Tehnični podatki
Model:
Številka izdelka:
Starostna omejitev:
Število oseb:

Hofer 2015
42461
za otroke 3 – 14 let
največ 3 otroci s težo,
manjšo kot 50 kg
150 kg

Največja
obremenitev:
Material
Osrednji del igralne nordijska smreka, naravna/
hišice s peskovnikom: neobdelana
Strešna lepenka:
bitumen
Talni tulci:
jeklo, pocinkano
Tobogan:
plastika
Dimenzije
kompl. (Š x G x V):
Igralna hišica s peskovnikom (Š x G):
Debelina stene:
Plezalna stena (Š x V):
Debelina plezalne
stene:
Dolžina tobogana:
Peskovnik
(Š x G x V):
Terasna plošča
(Š x G):
Enosmerna vrtljiva
vrata
(Š x V):

123 x 172 x 270 cm
123 x 103 cm
16 mm
63 x 139 cm
28 mm
228 cm
120 x 172 x 21 cm
123 x 69 cm
50 x 105 cm
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Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče zahtevati
na naslovu, ki je naveden na garancijskem
listu (na koncu teh navodil).

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo odstranite med odpadke ločeno po
vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte
med odpadni papir, folije pa med sekundarne
surovine.

Odlaganje igralne hišice s peskovnikom
med odpadke
Igralno hišico s peskovnikom odstranite v skladu s
predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Garancija
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GARANCIJSKI LIST
IGRALNA HIšICA S PESKOvNIKOM
Vaši podatki:
Ime kupca:
Poštna številka in kraj:
Ulica:

E-pošta
Datum nakupa *
* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.
Kraj nakupa:

Opis napake:

Podpis:
Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:
Gartenpro SLO (Agentur)
Boris Kremzar
Cesta komandanta Staneta 18
1270 Litija
SLOVENJIA

POPRODAJNA PODPORA
SLO +38618995280

office.slo@gartenpro.at

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: Hofer 2015
ŠTEVILKA IZDELKA: 42461

03/2015

Brezplačna telefonska pomoč

LETA
GARANCIJE

52

Garancija

SLO

Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!
Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti
račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa
se javite po e-pošti ali po faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s
pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec
kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob
predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali
pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec
je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po
preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Gartenpro SLO (Agentur)
Boris Kremzar
Cesta komandanta Staneta 18
1270 Litija
SLOVENIJA

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
SLOVENIJA

Postavitev

Postavitev
Igralno hišico s peskovnikom sestavljajte z vsaj še eno odraslo osebo.
Za montažo potrebujete naslednje pripomočke:
• gumijasto kladivo,
• kladivo,
• kladivo z razcepom,
• žago lisičji rep,
• križni izvijač,
• dvojni ključ, 10 mm,
• akumulatorski vijačnik,
• univerzalni (olfa) nož,
• svinčnik,
• vodoobstojno lepilo za les,
• merilni trak,
• vodno tehtnico,
• lestev,
• kombinirane klešče.
Navedeni deli niso priloženi ob nakupu.
Igralne hišice s peskovnikom ne sestavljajte v dežju ali žgočem soncu.
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