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PALIS GYM 

PODMÍNKY ZÁRUKY 60 MĚSÍCŮ 
 

Bezpečnostní pokyny 
Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu. Tento 
výrobek je určen pro použití v soukromých prostorech. Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před 
samotnou montáží. 
 
Pokyny k instalaci 
Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost, držte 
děti mimo dosah prostoru montáže sestavy. Sestava musí být zabetonována. Zabetonovat lze 
přiložené zemní kotvy, případně jiné vhodné kotevní prostředky, betonová patky o rozměrech 30x30 
cm. Hloubka základové patky dle použité kotvy. 
K sestavě nemontujte jiná zařízení, než která jsou k tomu výrobcem určená a schválená. 
U houpaček přídavných modulů a jiných houpacích součástí zajistěte, aby volný prostor mezi zemí  
a houpající se částí byl minimálně 35 cm. 
Hřiště musí být uloženo na štěrkovém podkladu – oblé prané kamenivo bez ostrých hran pro 
bezpečnost Vašich dětí, tl. vrstvy cca 5-10 cm, zrnitost 2-8 mm.  
 
Kontrola 
Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat, hlavně stav nosných částí - rámu, veškerých montovaných 
spojů (vruty a šrouby), v případě uvolnění dotáhnout. Kontrolujte tvorbu třísek.  
Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.  
Hřiště je nutné min. 1x za dva roky opatřit vhodným nátěrem. Případně častěji dle podmínek v místě, 
kde je hřiště umístěno – např. pod stromy, kde je ohroženo nánosem opadaného listí apod.  
  
Bezpečnost p ři užívání herní sestavy 
Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby. Je třeba seznámit děti  
s možnými riziky, která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (obecně k celé sestavě - 
pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi, nesnažili se zastavit jiné děti na 
pohybujících se částech sestavy, neseskakovali z pohybujících se částí apod.). 
Herní zařízení jako celek je určeno dětem ve věku 3 až 11 let  a do hmotnosti 50 kg dítěte. 
 
Záruční podmínky 
Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou, při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi 
poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje. Právo na uplatnění záruky vzniká v případě, kdy 
zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní 
návod. Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti. 
Prodloužená záruka – tj. 60 měsíců od data prodeje se vztahuje na nosné dřevěné části herního prvku 
za předpokladu prokázání splnění výše uvedených bodů instalace a údržby. Nevztahuje se na 
doplňky, spojovací materiál, povrchovou úpravu apod. 
 
Je výhradn ě v odpov ědnosti zákazníka provád ění kontrol a údržby jak je popsáno výše, čímž 
zajistí správnou a bezpe čnou funkci tohoto za řízení a minimalizuje tak vznik možných rizik 
vedoucích k úrazu uživatel ů. 
 
 
 
Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy PALIS Plze ň spol. s r.o. 
 
S případnými reklamacemi se, prosím, obracejte na jednatele společnosti, pana Ing. Jaromíra 
Eismana, palis@palis.cz, +420 602 421 992. 
 
 
 
 
 
 


