
Használati utasítás 

120, illetve 150 cm indulómagasságú HDPE hullámcsúszdához 
 

Gratulálunk! Ön egy kiváló minőségű, Európában készült, anyagában színezett HDPE 

hullámcsúszdát választott gyermekének! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, 

hogy gyermeke hosszú ideig és biztonságosan használhassa a terméket. Amennyiben bármilyen 

kérdése, észrevétele, problémája lenne a csúszdával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal 

ügyfélszolgálatunkhoz a használati utasítás alján feltüntetett elérhetőségeinken. Köszönjük a 

vásárlást! 

 
1. Jól őrizze meg ezt a használati utasítást, mert később is szüksége lehet rá. 

2. A termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen telepítése határozottan tilos, ilyen 

esetben a gyártó felelősségre nem vonható. 

3. A termék felszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti. A termék használata csak felnőtt 

felügyelete mellett engedélyezett. A csúszdát legfeljebb 70 kg súlyú személyekre tervezték, 

használata 3 évnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott, mivel fennáll a leesés veszélye. 

4. A termék minden részét rendszeresen vizsgálja át az elhasználódásból eredő balesetek elkerülése 

végett. 

5. Az EN71-es Európai szabványnak minden tekintetben megfelel. Csak lakossági használatra, bel- és 
kültéren egyaránt. 

6. A csúszdát a játékhoz alkalmas állványra kell telepíteni (például egy játszóvárra). A felszerelést úgy 

kell elvégezni, hogy az kizárja a fej beszorulásának, az ujjak vagy a ruha becsípődésének veszélyét. A 

ruha sérülését úgy kerülhetjük el, ha nem hagyunk 3 mm és 25mm közötti réseket a csúszda körül. 

Különös figyelmet igényelnek az emelvény azon deszkái, amelyekhez a csúszdát erősítjük. 

7. A termék felállításánál, szerelésénél figyelni kell arra, hogy a biztonsághoz minimálisan szükséges 2 

m-es távolság megmaradjon a csúszda és más tereptárgyak (pl. falak, kerítés, fák, stb.) között. 

8. Ebben a biztonsági zónában ne hagyjunk semmilyen kemény, szögletes vagy hegyes tárgyat. A 

csúszda alatti terület egyenletes és ütéscsillapító hatású legyen. Aszfalt, beton és más kemény 

burkolat kizárva. 
9. A terméket egy arra alkalmas (lásd 6. pont) emelvényre kell felszerelni, és csak a javasolt 

emelvénymagassággal összhangban. Attól maximum 5 cm (lásd a csúszda hátulján lévő 

megjegyzést) eltérés megengedett. A felszerelés 5 vagy 6 mm-es süllyesztett fejű csavarokkal 

történhet (a csavar nem tartozék). A talajnak megfelelően stabilnak kell lennie a megereszkedés és a 

csúszda sérülésének elkerülése érdekében. 

10. A csúszdát az emelvényhez való rögzítés után már ne emelje fel a talajról, mert ez a csúszda 

eltörését eredményezheti. 

11. A termék felmelegedésének elkerülése érdekében ne tájolja a csúszó felületet tartós 

napsugárzásnak kitett irányba. 

12. A csúszdázás enyhe elektrosztatikus feltöltődést okozhat. Ez azonban elkerülhető a műszálas ruházat 
használatának mellőzésével és/vagy a csúszda rendszeres szappanos-vizes tisztításával. 
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