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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg későbbiekre ha 
szükség lenne rá. 

• Ezt a terméket csak felnőtt személy szerelheti össze. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy 
megfelelően meg vannak e húzva a csavarok. Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát. 
Megfelelően kell meghúzni. Szükség esetén húzza meg ismét. Rendszeresen ellenőrizze az összes 
alkatrész sérülését vagy kopását. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. 

• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. 

• Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. 

• A libikóka puha felületre (fűre) állítható fel. 

• A gyermekeket játék közben felnőtt személynek felügyelnie kell. Soha ne hagyja a gyermekeket 
felügyelet nélkül. 

• 3-5 éves gyermekek számára ajánlott. 3 éves korig nem ajánlott gyermekeknek az apró alkatrészek 
miatt. 

• Az maximális terhelhetőség ülésenként 38 kg (75 lb). Soha ne lépje túl ezt a határértéket. 

• Csak otthoni használatra alkalmas. 

ALKATRÉSZ LISTA 

kép megnevezés db 

 

főrúd 1 

 

markolat 2 

 

felső támasztó 1 

 

also támasztó cső 1 

 

láb A 2 

 

láb B 2 

 

ütközőtámasz 2 
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csatlakozó rúd 4 

 

nyereg 2 

 
csavar M8x45 1 

 

anyacsavar M8 1 

 

alátét M8 1 

 

csavar M6x90 8 

 
csavar M6x50 8 

 
csavar M6x40 2 

 
anyacsavar M6 18 

 
alátét M6 22 

ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

• Rögzítse a fogantyúkat a főrúdhoz az M6x40 csavarokkal, az M6 nylon alátétekkel és az M6 
anyákkal az alábbi ábra szerint. 

 

2 LÉPÉS 

• • Igazítsa az ülésrudak furatait a főrúd furataihoz és helyezze be az M6x90 csavarokat. 
Rögzítse az alátéteket és az anyákat mindkét végén. Az összes csavart és anyát megfelelően 
meg kell húzni. Szüksége lesz 8 db M6 nylon alátétre (lásd lent). 
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3.LÉPÉS 

• Helyezze az ülést a rudra, és helyezze be az M6x50 négyzetfejű csavarokat. Mindent össze 
kell csavarozni anyákkal és csavarokkal. Rögzítse az ütközőtámaszt. Kövesse ugyanazokat a 
lépéseket a másik oldalon is. 

 

 

4. LÉPÉS 

• Helyezze be a főrudat a felső tartó szerkezetébe, igazítsa be a furatokat és csavarja be az 
M8x45 csavarokat. Helyezze be az alátéteket, és húzza meg megfelelően az M8 anyákkal, az 
alábbi módon. 

 

5.LÉPÉS 

• Helyezze be a lábakat az alsó támasztó hüvelyébe és rögzítse az M6x90 csavarral, az M6 alátéttel 
és az M6 anyával az alsó libikóka stabilizátor létrehozásához. Húzza meg megfelelően. 

MEGJEGYZÉS: Helyezze az lábakat (A) az alsó tartócsőbe. Helyezze őket az alsó furatokra, ahogy 
az a képen látható. A lábakat (B) be kell helyezni a felső lyukakba úgy, hogy az összes láb 
egyenletesen helyezkedjen el a felületen. 
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 6. LÉPÉS 

• Helyezze be a felső tartót az alsó tartóba, és fejezze be az összeszerelést. 

 

7. LÉPÉS 

• Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva. 

KARBANTARTÁS 

• Szerelje össze és használja csak a használati útmutató szerint. 

• Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e a hintának sérülése vagy kopása. 

• Gondoskodjon a megfelelő rögzítésről. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes fém alkatrész rozsdamentességét. 

• Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket a sérülések vagy a termék károsodásának 
elkerülése érdekében. 


