
Vásárlói tájékoztató és garancia 

 

 
Gyártó: Woodwork Hungary Kft. 

 

Eszköz Típusa:.……………………………………..   Ph. 

 

Ajánlott korcsoport: 3-14 év 

 

Eszköz színe, színkódja:…………………………… 

 

Telepítés dátuma:…………………………………… 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és az általunk készített játszóteret választotta. 

Az Ön által vásárolt játszóeszköz magánkerti használatra készült, közterületi használatra nem 

alkalmas. A játszótér tervezésekor és elkészítésekor nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra, 

ezért az alkatrészeket, kiegészítőket, és magát a faanyagot is nagyon körültekintően 

választottuk ki. 

Reméljük, hogy az általunk oly nagy gonddal elkészített építmény nagyon sok éven át örömet 

szerez majd gyermekének.  

  

A JÁTÉK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN FIGYELNI KELL: 

 A játék helyszínén mindenképpen legyen felnőtt felügyelet. 

 Tanítsa meg gyermekét a játék biztonságos használatára. 

 Mellőzze azokat a ruhadarabokat, melyek ráakadhatnak vagy belegabalyodhatnak a 

felépítménybe, vagy annak bármely kiegészítőjébe. 

 Végül, de nem utolsó sorban: a józanész használatával és egymásra való 
odafigyeléssel sok minden megelőzhető és elkerülhető. 

 A játszóteret 3 és 14 év közötti gyermekek játékára terveztük, ennél kisebb gyermek 
csak a szülő közvetlen jelenléte mellett és annak felelősségére használhatja a játékot. 

Figyeljen oda, hogy gyermeke: 

 Ne ugorjon le a hintáról 

 Ne hintázzon rézsútosan 

 Ne álljon elé vagy fogjon le másik gyereket a mozgó hintában 

 Üres hintát vagy más kiegészítőt ne lengessen 

 A játék felépítményéről ne lógjon fejjel lefelé 

Figyelmeztesse gyermekét, hogy mindig a hinta közepére üljön úgy, hogy teljes testsúlya 

az ülésre nehezedjen. A hinta minden ülésén egyszerre csak egy gyerek lehet. A csúszda 

közvetlen napfénynek kitéve felforrósodhat, ügyeljen rá, hogy ne legyen forró, amikor 

odaengedi gyermekét. Ha kell a játékgarnitúra vízzel lehűthető, de használat előtt ilyenkor 

szárítsa meg. A vizes csúszdán a gyerekek túl gyorsan csúszhatnak le melynek 

következménye sérülés lehet. 

Ne engedjék, hogy a gyerekek a csúszdán máshogyan is lecsúszhassanak, mint ülőhelyzetben. 

 

BIZTONSÁGOS JÁTÉKTERÜLET (szükséges térigény): 

Az a zóna, mely 150cm-re túlnyúlik a felépítményen. Erre a területre a játszótér telepítése 

után ne ültessen növényeket és figyeljen rá, hogy az esetleges benyúló faágaktól, 

szárítókötelektől, villanydrótoktól, keményebb tárgyaktól, egyéb zavaró tényezőktől 

mentesítse a játékterületet, mert balesetet idézhet elő. 

 

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TALAJ IGÉNYE: 

A játszótér legbiztonságosabban akkor használható, ha ütéscsillapító talajt helyeznek alá, az 

MSZ EN 1177 szabvány szerint. 

 

 



ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS: 

Az általunk készített játszótereket kiváló minőségű Milesi Hydrocrom vékonylazúrral (XGT 

6…) kezeljük, mely maximálisan színtartó és biocid tartalmának köszönhetően megvédi a 

faanyagot a különböző gombáktól. A megfelelő minőség megőrzése érdekében a játékot 

ajánlatos legalább évente lekezelni a Milesi által javasolt módon, mely leírást jelen 

tájékoztatóhoz mellékelünk. 

A repedések ellen az eszközt javasolt Woodfix-el kezelni (www.naturpower.hu) 

A megfelelő használat és biztonság érdekében a felépítményt minden szezon előtt, továbbá 

ajánlott 1-3 havonta kétszer, a használati időszakban ellenőrzésnek alávetni: 

 Ellenőrizni kell a szálakat és az esetleges más szerkezeti hibákat, szemrevételezéssel a 
játék tisztaságát, talajfelület biztonságát, kiálló és éles éleket, jelentős kopásokat. 

 Ha valamely alkatrészt cserélni kell, a tartalék alkatrész feleljen meg a gyártó 
előírásainak. 

 A játszótér alatti talajt rendszeresen ellenőrizni kell. 

 Minden vasalást, csavart ellenőrizni kell, hogy meg van-e húzva. Figyelem: a 
túlságosan meghúzott vasalás a fa rostjait roncsolja, mely a deszkák hasadásához vezet 

 Ellenőrizze, hogy nem rozsdásodik-e a vasalás, konzol, hintahorog, mert ez 
befolyásolhatja a teherbíró képességet. Ha kell, cserélje ki őket. 

 Ellenőrizze, hogy a hintaülések és tartók sértetlenek-e, valamint a hinta köteleit kopás 
vagy rendkívüli mértékű szálképződés szempontjából. A kötél állapotának 

megítéléséhez húzza szét a kötél pászmáit ott, ahol az megkopott, és tüzetesen 

vizsgálja meg, vajon a szálak nem szakadtak-e el. 

 Ellenőrizze a játékgarnitúra stabilitását. 

 Ellenőrizze, nincs-e a környezetben veszélyforrás, mint például belógó faágak, elszórt 
anyagok, gödrök. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM: 

A játszótér elemeit kiselejtezéskor semmi esetre sem gyújtsa meg. Környezetszennyező volta 

miatt tilos magának a pácolt vagy festett fának az elégetése. Vigye el helyette szemétlerakóba. 

 

GARANCIA: 

A szerkezetre 24 hónap garanciát vállalunk. 

Minden tartozékra – ami nem fa – a gyártója által adott garanciát tudjuk vállalni. 

A csúszdatestre 6 hónap garanciát vállalunk! 

 

A GARANCIA NEM VONATKOZIK: 

 Vandalizmus, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat, szokásos elhasználódás, 
rendkívüli időjárási viszonyok vagy más abnormális feltételek következtében sérült 

darabokra. 

 Bármely, az alkatrészeken és tartozékokon eszközölt módosításra. 

 A faanyag természetes elhajlására, repedésére, kieső csomókra 

 A játszótér otthoni, nem általunk végzett átalakításáért felelősséget nem vállalunk. 

 Amennyiben a faanyag nem szíjácsmentes, a farontó bogarak vagy a csersav esetleges 
megjelenése természetes, így nem lehet kifogásolható garanciális probléma 

 

 

A VEVŐ FELELŐSSÉGE: 

A vevőnek a használati és biztonsági leírásban foglaltak alapján rendszeresen ellenőriznie kell 

és karban kell tartania a felépítményt és kiegészítőket. 

A vevő tegyen meg mindent a gyermeke biztonsága érdekében. 

A fenti nyilatkozat nem érinti a fogyasztó törvényes jogait.  

 
Elérhetőségeink: 

  

0670/639-5458, 0670/639-5482 (munkanapokon 8-17 óra között) 

www.ronkfavilag.hu iroda@ronkfavilag.hu 

http://www.ronkfavilag.hu/

