TARVITTAVAT
TYÖKALUT
Porakone ja poraterä
(koko ja malli on riippuvainen kattomateriaalista)

Kynä
Tikkaat, tuoli tai muu teline, jolla yletyt kattoon
Mittanauha

CLASSIC
KÄYTTÖOPAS
ver.

1.4

LUE TARKASTI LÄPI ENNEN ASENNUSTA
JA KÄYTTÖÄ.

HUOMIO
		

VAROITUS!
Älä koskaan sijoita keinua avotulen tai voimakkaan
		
lämmönlähteen, esim. uunin, sähkölämpöpatterin,
		
kaasulieden, yms läheisyyteen, sillä ne voivat
		aiheuttaa tulipalon.			
VAROITUS!
		
		
		

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Lisätietoja kohdassa “Ulkokäyttö”.

HUOMIO

Tämä pakkaus EI SISÄLLÄ kattokoukkuja.

HUOMIO
		

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme
(3) vuotiaille lapsille.

HUOMIO

Keinun sallittu enimmäiskuorma on 60 kg.

HUOMIO
		

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.
Keinua saa käyttää vain yksi (1) henkilö 		

VAROITUS!
		
		
		

Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista
onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat
laiminlyönnistä noudattaa, tai ymmärtää tätä
käyttöopasta.

Köysilukot (4kpl)
Kaksi ylempää
käytetään korkeuden
säätämiseksi
)

Vältä sijoittamasta keinua paikkaan, jossa
lattia tai maa on tehty kovasta materiaalista
kuten asfaltista tai tiilestä. Iskua vaimentavan
pehmusteen käyttö on suositeltavaa.

ASENNUS

Tämä käyttöopas opastaa sinua asentamaan
Lillagunga-keinun kattoon.

HUOMIO
			

Leikarit (2kpl)
Kiinnitetään
kattokoukkuihin
)

1.

Varaa vähintään kaksi (2) metriä tilaa keinun edessä ja takaa,
sekä keinun molemmilla sivuilla.

2.

Käytä tikkaita, jotta yletyt kattoon. Varmista että tikkaat
seisovat tukevasti: poraaminen pystysuorassa saattaa häiritä
tasapainoasi.

3.

Käytä mittanauhaa ja merkitse kaksi pistettä 56 cm toisistaan.
Poraa kaksi reikää ja ruuvaa koukut kattoon.

4.

Kierrä koukut niin, että niiden päät osoittavat sivulle, suorassa
linjassa keinulaudan kanssa.

5.

Varmista että molemmat koukut ovat tukevasti kiinni.

6.

Kokeile ennen käyttöä.

VAROITUS!
		
		

Varmista, että koukut kiinnitetään katon 			
kantavan osaan. Kysy apua asiantuntijalta, 		
mikäli olet epävarma.

Köydet (2kpl)
Köysien pituus 3,2 5,2 metriä

Keinulauta (1kpl)
Materaali: Koivu tai Tammi
Koko: 17x460x180mm
Paino: 800-950g

Koko tuotteen
paino:
1290-1520 g

KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

kuva 1

kuva 2

1. Löysennä YLEMMMÄN KÖYSILUKON solmu ja vapauta
puristuksessa olevan köyden (A) pää (kuva 1). Alempaa
köysilukkoa EI OLE TARKOITETTU korkeuden säätämiseksi.

Keinua pitää tarkastaa vähintään kerran kuukaudessa.
B

2. Nosta tai laske köysilukko korkeuden säätämiseksi: (kuva 2)
a. Keinun korkeuden nostamiseksi: siirrä köysilukko
alaspäin pujottamalla köyttä (B)

KUNNOSSAPITO JA
TURVALLISUUS

kuva 3

•

Erityisesti kaikki köysilukot, leikarit ja koukut tulisi tarkistaa
mahdollisimman usein, sillä vahingoittuessaan ne saattavat
muodostaa turvallisuusriskin.

•

Jos köysilukkoon muodostuu selkeästi havaittava halkeama, se
pitää irroittaa ja vaihtaa välittömästi.

•

Tarkista köydet tunnustelemalla kämmenellä köyden ympäri.

•

Jos köysi on vaurioitunut tai repeytynyt, punos voi avautua, ja
näin siitä saattaa muodostua turvallisuusriski. Irrota ja vaihda
vaurioitunut köysi.

A
B

b. Keinun korkeuden laskemiseksi: siirrä köysilukko
ylöspäin pujottamalla köyttä (B)
3. Kun korkeus on oikea, laita vapaana oleva köysi (A) takaisin ja
kiristä solmu (B) vetämällä köysi vastakkaiseen suuntaan (kuva 3)
4. Nettisivuiltamme (www.lillagunga.com/pages/guides) löytyy
filminpätkä, joka näyttää miten köysien pituutta säädetään.
B

ULKOKÄYTTÖ

TURVALLINEN
KÄYTTÖ

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö
tapahtuu omalla vastuulla, ja silloin tulee huomioida
seuraavaa:

1. Tee aina rutiinitarkastus ennen käyttöä. Katso: “Kunnossapito”

•

Ulkokäytössä keinu tulee sijoittaa katoksen alle hyvässä
suojassa saatelta.

2. Varmista että keinu on säädetty sopivaan (ja sallittuun korkeuteen),
ja että keinu on symmetrisessä tasapainossa.

•

Sade ja aurinko aiheuttavat ajan myötä halkemia, väri- ja/tai
pieniä muodonmuutoksia keinun puuosissa.

3. Keinuessa tulee välttää kovaa vauhtia ja sivuttaisia liikkeitä.

•

•

Ulkokäyttö heikentää renkaiden osia, ja lyhentää näin olleen
sen elinikää. Koska olosouhteet ulkokäytössä vaihtelevat paljon,
tuotetakuumme pätee vain sisäkäytössä.
Ota keinulauta sisätiloihin aina kun se ei ole käytössä.

HUOMIO
		
		

Tämä paketti ei sisällä komponentteja tai
osia joilla Lillagunga keinua sellaisenaan
voidaan kiinnittää puuhun.

4. Älä ota lasta syliisi keinuessa.
HUOMIO
		
		
VAROITUS
		
		

Huolellinen käyttö ja kunnossapito pidentää
Lillagunga keinusi käyttöikää, ja estää 		
mahdollisia onnettomuuksia.
Lasta ei saa KOSKAAN jättää yksin keinuun.
Aikuisen jatkuva läsnäolo ja valvonta on 		
välttämätön kaikissa tilanteissa.

YHTEYSTIEDOT
Autamme mielellään kaikissa Lillagungaan liittyvissä asioissa.
Teemme parhaamme jotta voimme vastata kaikkiin sähköposteihin 24
tunnin sisällä osoitteesssa:
info@lillagunga.com
TUOTETAKUU
SISÄKÄYTTÖ: 3 vuoden takuu kaikille puu- ja metalliosille. 1 vuoden
takuu köysille. Takuu kattaa materiaali- ja työvirheet.
Tämä takuu EI koske vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta,
tuotteen väärinkäytöstä, oston jälkeisistä tuotemuutoksista, tai tuotteen
mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Uniq Works
lillagunga.com

