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KOUŁA DO WSPINANIA NA PLAC ZABAW
INSTURKCJA MONTAŻU

DOME CLIMBING FRAME
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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50 kg
3-12
LAT / 
YEARS 2 DZIECI MAX

2 KIDS MAX

Ostrzeżenie: Maksymalna wysokość upadku to 88 cm.
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6-częściowy element konstrukcji
This is 6-steel construction

6-częściowy element konstrukcji / 6-steel construction
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6-częściowy element konstrukcji / 

6-steel construction

6-częściowy element konstrukcji 
6-steel construction

Powtórz krok 2 i krok 3
Repeat Step 2 and Step 3
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Ostrzeżenia: Maksymalna wysokość upadku to 880 mm.

Kotwy powinny być zamocowane na równi z powierzchnią 
lub pod ziemią aby zredukować ryzyko przechylenia kopuły.
Informację o ekspozycji na słońce opuść, bo nie ma sensu, 
jest niedokończona.



PLKOPUŁA DO WSPINANIA NA PLAZ ZABAW
Ostrzeżenie: tylko do użytku na przydomowych placach zabaw.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

- Przestrzegaj dokładnie instrukcji użytkowania.
- Produkt musi zostać zamontowany przez osoby dorosłe.
- Kiedy montaż został zakończony, zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Może ona być przydatna do identyfi -

kacji części w razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu.
- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że w opakowaniu nie brakuje żadnej części. Jeśli stwierdzisz jakikolwiek 

brak, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Zachowaj dodatkowe elementy jako zapasowe, aby w razie potrzeby użyć ich w przyszłości.

Wymiary podane w instrukcji są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od metody montażu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenie: Ten produkt może być użytkowany wyłącznie przez dzieci w wieku pomiędzy 3-12 lat.
- Ostrzeżenie: Nie do użytku przez osoby o wadze większej niż 50kg.
- Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia - małe części mogą być niebezpieczne dla małych dzieci.
- Ten produkt jest wyłącznie do użytku prywatnego. Pod żadnym wypadku nie może być użytkowany w parkach, szkołach, 

kempingach, hotelach i innych publicznych placach zabaw.
- Kopuła powinna być ustawiona na płaskiej powierzchni, 2 metry od jakichkolwiek konstrukcji czy przeszkód (ściany, ogro-

dzenia, drzewa, linki do prania, kable itd.).
- Kopuła powinna być ustawiona na powierzchni amortyzującej upadek jak piasek, kora, gumowa lub piankowa nawierzch-

nia i nie może być ustawiona na nawierzchni twardej (beton, asfalt itd.). Szczegółowe informacje na temat nawierzchni 
znajdują się w dalszej części instrukcji.

- Opakowanie należy zutylizować.
- Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem.
- Zwróć uwagę na diagram przedstawiający maksymalną wysokość upadku kopuły.

MOCOWANIE DO POWIERZCHNI

WAŻNE! Dla bezpieczeństwa, kopuła powinna być osadzona w glebie. Zwróć uwagę na instrukcje dotyczące 
wbijania kołków mocujących w ziemię.

Kotwy powinny być zamocowane na równi z powierzchnią lub pod ziemią aby zredukować ryzyko przechylenia kopuły.

KONSERWACJA
- Wszystkie części powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
- Sprawdzaj mocowanie wszystkich śrub i nakrętek i dokręć w razie konieczności.
- Sprawdzaj śruby pod kątem zużycia. W razie ostrych krawędzi, wymień.
- W pewnych regionach (wybrzeże), niektóre powierzchnie mogą być bardziej podatne na zniszczenia. W takim wypadku 

należy użyć preparatu zapobiegającemu rdzewieniu.
- Powierzchnia, na której ustawiona jest kopuła, powinna być regularnie porządkowana. Kamienie lub wszelkie inne przed-

mioty, które mogłyby spowodować zranienia powinny być natychmiast usuwane.
- Zaleca się aby w okresie zimowym, kiedy kopuła nie jest używana, schować ją by zapobiec zniszczeniu przez warunki 

pogodowe.
- Jeśli jest taka potrzeba, zeszlifuj powierzchnię na której pojawiła się rdza i pomaluj farbą bezołowiową.
- Modyfi kacje oryginalnej konstrukcji powinny być przeprowadzane tylko na podstawie instrukcji producenta.
- Wadliwe elementy powinny być wymienione tylko zgodnie z wykazem części zawartych w instrukcji producenta.
- Życzymy bezpiecznej i radosnej zabawy podczas użytkowania.
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Karta informacyjna dla konsumentów dotycząca materiałów powierzchniowych na placach zabaw

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (Consumer Product Safety Comission - CPSC) 
szacuje, że rocznie na szpitalnych oddziałach ratowniczych w USA leczy się około 100 000 urazów związanych ze sprzę-
tem palców zabaw, wynikających z upadku na ziemię. Urazy związane z tym schematem zagrożenia należą zazwyczaj do 
najpoważniejszych ze wszystkich urazów na placach zabaw i mogą być śmiertelne, szczególnie gdy uraz dotyczy głowy. 
Powierzchnia pod i wokół wyposażenia placu zabaw może być głównym czynnikiem decydującym o prawdopodobieństwu 
wystąpienia urazu przy upadku. Oczywiste jest, że upadek na powierzchnię absorbującą wstrząsy posiada mniejsze praw-
dopodobieństwo spowodowania poważnych obrażeń niż upadek na twardą powierzchnię. Wyposażenie placów zabaw nigdy 
nie powinno być umieszczane na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt, i choć trawa może wydawać się od-
powiednia, to w miejscach o dużym natężeniu ruchu może szybko zamienić się w twardą ziemię. Rozdrobniona kora, wióry 
drzewne, drobny piasek lub drobny żwir są uważane za powierzchnie dopuszczalne, jeśli są umieszczone i utrzymywane na 
odpowiedniej głębokości pod i wokół placu zabaw. 

W tabeli B.1 wymieniono maksymalną wysokość, z której dziecko nie powinno doznać urazu głowy podczas upadku na czte-
ry różne luźno wypełnione materiały powierzchniowe, jeżeli są one zainstalowane i utrzymywane na głębokości 150 mm, 225 
mm i 300 mm.

Tabela B.1 - Wysokość spadania w milimetrach, od której nie przewiduje się urazu głowy zagrażającego życiu

Należy jednak uwzględnić, że nie można zapobiec wszelkim urazom spowodowanym upadkiem z wysokości, bez względu 
na to jaki materiał powierzchniowy zostanie użyty.
Zaleca się, aby materiał amortyzujący rozciągał się co najmniej od 1 800 mm we wszystkich kierunkach od obwodu urzą-
dzeń stacjonarnych, takich jak ramy wspinaczkowe i zjeżdżalnie. Jednakże ze względu na fakt, że dzieci mogą celowo 
wyskakiwać z ruchomej huśtawki, materiał amortyzujący powinien rozciągać się z przodu i z tyłu huśtawki na odległość 
równą co najmniej dwukrotnej wysokości punktu obrotu mierzonej od punktu znajdującego się bezpośrednio pod osią obrotu 
na konstrukcji huśtawki. Informacje te mają na celu pomóc w porównaniu względnych właściwości  amortyzacyjnych róż-
nych materiałów. Żaden konkretny materiał nie jest zalecany bardziej od innych. Każdy materiał jest jednak w pełni wydajny, 
jeśli jest właściwie utrzymywany. Materiały powinny być okresowo sprawdzane i uzupełniane w celu utrzymania prawidłowej 
głębokości, zgodnie z ustalonymi potrzebami. Wybór materiału zależy od rodzaju i wysokości wyposażenia placu zabaw, 
dostępności materiału na danym terenie oraz jego kosztu.

Informacje te pochodzą z publikacji CPCS „Playground Surfacing - Techincal Information Code” oraz „Handbook for 
Public Playgorund Safety”.

Typ materiału
Głębokość nawierzchni

 Podwójnie rozdrobniona kora

 Ściółka drewniana

 Drobny piasek

 Drobny żwir
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