GAMMA
Dane techniczne:
-

-

szer drabinki – 525mm
rozpiętość drążka – 950mm
długość szczebla – 450mm
odległość od ściany – 640mm
wysokość zestawu – 2300mm
prześwit między szczeblami – 260mm
max obciążenie:
a) konstrukcja metalowa - do 120kg
b) elementy linowe – do 50kg
drążek stacjonarny

Zasady korzystania:
-

Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
Sumarne obciążenie konstrukcji zestawu nie powinno przekraczać 120kg.
Podczas zajęć zalecamy zabezpieczyć podłoże materacem gimnastycznym.

Zasady przechowywania:
Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i
pozbawionym wilgoci pomieszczeniu.
Montaż zestawu:
Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych, montaż można wykonać za pomocą śrub (10x80)
lub wkrętów i kołków rozporowych (kołki 12x100 + wkręty 8x100) w zależności od struktury ściany. Do
montażu potrzebne jest 12 szt śrub lub kołków z wkrętami. Montaż może być wykonany przez 1 osobę. Na
początkowym etapie montaż należy wykonywać przy poziomym położeniu drabinki.
1 KROK: Połącz dolne części słupków (2) ze szczeblami (4) za pomocą śrub (20). W dolnych słupkach umieść
łączniki (3), zainstaluj je za pomocą uchwytu mocowania do ściany (6) oraz śruby (20). Tą samą czynność
powtórz ze wszystkimi mocowaniami do ściany.
2 KROK: Połącz górne części słupków (1) ze szczeblami (4). Sekcję górną drabinki połącz z sekcją dolną za
pomocą łączników (3).
3 KROK: Na wspornikach drążka (7) zainstaluj linę (9), zainstaluj wsporniki łącząc ją ze szczeblem (4). Na końcu
wsporników (7) za pomocą złączek (5), śrub i nakrętek (19,20,21) zainstaluj drążek (8).
4 KROK: Za pomocą złączek (15) połącz konstrukcję z drabinką. Użyj śrub i nakrętek (20,21). Zainstaluj wkręt z
uchem (25) na dowolnym wsporniku drążka (7).
5 KROK: Ustaw równo drabinkę, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (17) i
maskownice (18). Drabinkę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawiertów, odłóż drabinkę, wykonaj nawierty i
przykręć drabinkę do ściany. Po zamontowaniu drabinki zawieś na niej drabinkę linową (11), huśtawkę okrągłą
(12) oraz obręcze gimnastyczne (10). Do zawieszania elementów linowych wykorzystaj zawieszki (13, 14) oraz
fiksator liny (23).
Gwarancja producenta:
Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkirm że został
zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty
zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta.

Schemat montażu:
LP
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Nazwa
szt
Słupek górny
2
Słupek dolny
2
Łącznik
2
Szczebel gumowany
9
Złączka rurek D=25mm i 10
D=38mm
6 Mocowanie do ściany
4
7 Wspornik drążka
2
8 Gryf drążka
1
9 Lina
1
10 Obręcze gimnastyczne
2
11 Drabinka linowa
1
12 Huśtawka okrągła
1
13 Zawieszka okrągła duża *
14 Zawieszka okrągła mała *
15 Złączka rurek D=38mm
4
16 Przejściówka plastikowa 44
17 Zaślepka
22
18 Maskownica na M8
26
19 Śruba M8x40
5
20 Śruba M8x55
30
21 Nakrętka M8
13
22 Podkłądka M8
50
23 Fiksator liny
*
24 Nakrętka M8
1
samokontrująca
25 Wkręt z uchem
1
26 Zaślepka M8
1
27 Obręcz kosza do
1
koszykówki
*w zestawie elementów linowych

