BRUKSANVISNING

NO 1.Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen et trygt sted for senere referanse. /2.Upas-

sende bruk eller feilaktig bruk av produktet er strengt forbudt og fritar produsenten fra alt
ansvar. /3.Monteringen må foretas av en voksen. Bruken av gjenstanden er kun tillatt
under kontinuerlig overvåking av en voksen. Produktet er ment for personer som veier opp
til 70 kg. ADVARSEL! Ikke ment for barn yngre enn 3 år gamle, på grunn av manglende
ekstra sikkerhetstiltak - risiko for å falle. /4.Alle elementer av gjenstanden bør bli undersøkt jevnlig for eventuell slitasje. /5.Dette produktet oppfyller alle sikkerhetsaspekter ved
den europeiske standard EN71. “ADVARSEL! Kun for privat bruk.” Både innendørs og
utendørs. /6.Produktet må bli installert på et stativ som passer for denne aktiviteten (f.eks et lekestativ av tre). Monteringen må foretas på en måte slik at
hode, fingre og klær ikke kan sette seg fast. For å hindre at klær setter seg fast under skliing bør det være åpninger rundt plattformen på mellom 3 mm og
25 mm. Legg spesielt merke til bordene på plattformen der sklien monteres. /7.Under montering eller sammensetting av produktet bør oppmerksomhet
rettes spesielt mot den minste påkrevde avstanden mellom produktet og eventuelle hindere : vegger, inngjerding. Avstanden bør være på minst 2000
mm. /8.I sikkerhetsområdet bør ingen harde, kantede eller spisse objekter være til stede. Overflaten under produktet bør være flatt og støtdempende,
altså ikke av asfalt, betong eller andre harde materialer. /9.Produktet må bli montert på en passende plattform (se punkt 6) og kun i henhold til den anbefalte plattformhøyden med en toleranse på omtrent 5 cm (se merknad bak på sklien). Monteringen må bli gjort med 5 mm eller 6 mm forsenkede skruer
(skruer er ikke inkludert). Overflaten på grunn-nivået må være tilstrekkelig stabil til å unngå innsynkning og til å sørge for at sklien ikke blir skadet. /10.
Det er sterkt anbefalt å ikke løfte sklien fra bunnen etter at den har blitt festet til plattformen. Dette vil skade og ødelegge sklien. /11.For å unngå at produktet varmes opp, ikke rett sklioverflaten mot solen. /12.Skliing kan forårsake en statisk elektrisitet. Dette kan unngås ved å ikke ha på seg klær av syntetiske
materialer og/eller ved å jevnlig rengjøre overflaten av sklien med vann og såpe.
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