
Hármas hinta üléssel
Cikk szám: 1165

Szerelesi utasítások

1. Alkatrészek listája

SZ MEGNEVEZÉS DB
1 Alaplemez, szerelőcső 2
2 Acetát cső 2
3 Kapaszkodó cső 2
4 Pedál-cső 2
5 Ülések 5
6 Mentő/ vedőcső 2
7 1/4“ BSW X1-1/2“ RHMT 

csavar 
12

8 1/4“ X 1-3/8“ 24
9 1/4“ X2“ 4
10 1/4“ nyégyszögletű anya 20
11 1/4“ nylon hex anya 20
12 Alátét 12

2. Alkatrészek képes listája:



Összeszerelés

Lépés1: elöszőr ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy minden meg van-e benne.

Lépés2:  Válassza ki az (1) és a (5) számú részeket. A báziscsövek közé, 
illessze be a műanyagüléseket, majd rögzítse azokat a csavarokkal (8) a külső 
oldalról kezdve, és az anyákat (10).

Lépés3: válasszuk ki a (3) és a (4) részeket és illesszük össze őket a csavarral 
(8) meg az anyával (11).

Lépés4: válassza ki a (2) és a (1) részeket a szereléshez. A darabnak (2) 
gumivédelme van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy részben kétfejű.
Ezt a csövet helyezzük a belső részhez (1). A csavar hozzáadásával és egy 
alátéttel rögzítsük azt a külső oldaltól kezdve a belső felé.. Az alátétnek a gumi 
és a csavarfej között kell lennie.



Lépés5: végezetül válassza ki a (3) részt és helyezze a belső részek közé, ahogy 
az ábra is mutatja. A rész (3) a kettes rész (2) belső részéhez kell rögzíteni. 
Használja a csavart (9) és az anyát (11) a 3-as és a 4-es rész fixálásához.

Lépés6: a mentő vagy vedőcsövet először a rész (1) kell rögzíteni és utána a 
rész kettőhöz (2). Amikor elkészültünk, húzzuk meg a csavarokat és anyákat.

Biztonsági figyelmeztetések:

• A Kid´s Rocker használható beltéren és kültéren is.
• Megfelel egy és három gyermek használatára
• A festék védelme érdekében egy nem toxikus port szórtunk rá.
• Ha nem használja a terméket takarja le egy takaróval vagy kartonnal, 

ezzel növelve a termék használhatóságának idejét
• Használat csak felnőtt felügyelete mellett!!!!
• A Kid´s Rocker 18 hónapos kortól vehető igénybe!!
• Amikor a gyerekek használják, terítsünk le valami takarót, és ne a szabad 

talajon mozogjon a Kid´s Rocker.
• Sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a többi gyermeket a hintától, 

amíg a Kid`s Rocker más gyermekek által van használva.
• Ajánljuk, hogy ezt a terméket puha talajon felületen állítsuk fel, mint 

például füvön....
• Javasolt felhasználóikor: 3 – 10 éves korig.
• Maximális terhelhetőség: 35 kg
• Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek számára, a sok kis 

alkatrész miatt.


