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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A S’AJO ABC-TEAM Kft. ÁLTAL FORGALMAZOTT
- saját és ABC-TEAM GmbH által gyártott –

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKHÖZ

Játszótéri eszközeink összeszereléséhez, telepítéséhez kevés célszerszám, 
szakértelem, nagy figyelem és gondosság szükséges. 
Az eszközök megbízható működésének és hosszú élettartamának első és döntő
tényezője a szakszerű, gondos összeszerelés és telepítés, másodsorban a 
szakszerű és rendszeres karbantartás.

Játszószereink összeszerelését és telepítését kizárólag a S’AJO ABC-TEAM 
Kft. végezheti.
Játszószereink írásbeli hozzájárulásunk nélküli, szakszerűtlen össze- és 
szétszerelése, áthelyezése, módosítása a jótállás elvesztését vonja maga után.

A játszószerek telepítése során a játszószer tartószerkezetét az alapozási terv 
szerinti méretű gödörbe kell előre gyártott betontalpra szerelni vagy helyben 
betonozással rögzíteni.
Az alapozáshoz szükséges földmunkák, a gödrök kiásása, betemetése és az 
esetleg szükséges helyi betonozási munkák elvégzése, a beton biztosítása - a
szerződés eltérő megállapodása hiányában - a Megrendelő feladata.

Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy S’AJO Kft. szerelői 
tehergépkocsival közvetlenül az építés helyszínére behajthassanak. 

Ütközőfelület és ütéscsillapító talajburkolat
A szabványos biztonság követelménye, hogy a játszótéri eszköz körül elegendő
szabad tér, megfelelő méretű ütközőfelület és ennek a felületnek az anyaga a 
szabványban meghatározott ütéscsillapító tulajdonságú legyen.

A játszószer összeszerelése és telepítése után az ütéscsillapító talajburkolat 
haladéktalan kiépítése – a szerződés eltérő megállapodása hiányában – 
Megrendelő feladata. 
Az ütéscsillapító burkolat kiépítéséig a játszótéri eszközt a használat elől el 
kell zárni!
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Karbantartás

Az ABC-TEAM játszótéri eszközei minőségi termékek.
Értékes anyagokból készülnek, megfelelnek az MSZ EN 1176 1-7 résznek, CPSC és TÜV
által bevizsgáltak. Ahhoz azonban, hogy sok örömük lehessen az eszközökben, rendszeres
karbantartásuk szükséges. 

Mi a teendő?
Legkésőbb 14 nappal a felszerelés után minden csavart után kell húzni. A csavarokat 
addig kell húzni, amíg a csatlakozó elem mindkét fán szorosan felfekszik.  

Rendszeresen, négyhetente (operatív felügyelet):
Az eszközöket kb. négyhetente a MSZ EN 1176, 7. rész szerinti felülvizsgálatnak kell 
alávetni. Ez elsősorban igaz a kötőelemekre, a fák csavarozásaira és talajban lévő részére 
(rothadás). 

  A láncos felfüggesztéseknél vizsgálni kell a kopást. 
  Meg kell nézni, hogy a csapágyak és csuklóelemek könnyen járnak-e (pl. 
körhintacsapágy, a polip kardáncsuklói, abroncshinta, indián hinta, rókatányér, 
madárfészek-hinta. 
  A gumirészek kopását is ellenőrizni kell, pl. hintaülőkék és gumiütközők. 
  A köteleket és kötélhálók kopását, hibáit és ellenőrizni kell. 
  Ellenőrizni kell a drótkötelek feszességét, esetleg utánhúzni. 
  Elég könnyen fut-e a futómacska, működik-e a visszafutó fék. 
  A kopórészeket (féktuskó és kötél) megvizsgálni. 
  A csúszdák csúszó felületeit megvizsgálni, nincs-e rajtuk sérülés 
  A faelemeknél ellenőrizendő a kopás, az állékonyság és a kellő rögzítés, szükség 
esetén a csavarok utánhúzása. 
  Vizsgálni kell, hogy az alap kellőképpen fedett-e, talajjal vagy homokkal szükség 
esetén fel kell tölteni. 
  A fák talajban lévő részénél vizsgálni kell a rothadást (esetleg csere). 

Évente egyszer (Fővizsgálat)
Az éves fő vizsgálat célja a játszótéri eszközök, alapjuk és felületük általános állapotának 
és üzembiztonságának felülvizsgálata és megállapítása. Szakértő végezze! 

A kopott vagy sérült részeket ki kell cserélni!
A csere vagy utólagos beszerelés igénye esetén csak az ABC-TEAM eredeti alkatrészeit 
szabad használni. Ezzel lehet az eszközök biztonságát és működőképességét legjobban 
biztosítani és a GS-jelölés megtartásának előfeltételét megteremteni.

Tartalék alkatrész biztosítása: 10 év                                                                                 
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