
Valmistame aiasolemise rõõmu

PAIGALDAMINE
Meil on hea meel, et oled ostnud endale meie toreda mänguväl-
jaku ja loodame, et see valmistab rõõmu aastateks. Tuletame 
meelde, et mänguväljaku turvaliseks kasutamiseks on oluline 
õige paigaldamine:

• Mänguväljak tuleb paigaldada siledale pinnasele, mis kaetud 
sobiva materjaliga: liiv, puidukoor või hästi hooldatud muru.
• Vahemaa kiige ja teiste objektide (s.h. maapinnalt kõrgemal 
asuvad objektid, nt. Puuoksad) vahel peab olema minimaalselt 
2 meetrit. Jälgi juhendis näidatud ohutusala.
• Jalaseid ei tohi paigaldada otse liiva või muusse pehmesse 
pinnasesse, kuna see ei pruugi tagada piisavat stabiilsust.

ANKURDAMINE
• Mänguväljak tuleb kinnitada maa külge ankrute abil. 
• Pinnasesse tuleb ette antud vahemaadega (vt. joonist) kae-
vata 400 mm sügavad augud, ristlõikega 600x600 mm. 
• Järgnevalt panna augu põhja kruusakiht, lihtsustamaks vee 
imbumist pinnasesse. Seejärel betoon kuni 50 mm allapoole 
maapinda. Peale betooni kuivamist katta betoon kuni maapin-
nani pehme pinnase kihiga.
NB! Toote komplekti ei kuulu liumägi ega ankrud maa külge 
kinnitamiseks.

KASUTAMINE
Teadmiseks! Mänguväljak on tehtud puust. Puit kui looduslik materjal on tundlik keskkonna muutustele. Temperatuuri- ja 
ilmastikumuutused võivad põhjustada puidu lõhenemist ja kõverdumist. See aga ei mõjuta üldjuhul puidu tugevust ega 
toote funktsionaalsust.

Lihtlõhe laiusega kuni 10mm 
on lubatud kui see ei ole 
puidu südamikku läbiv.

Defektne detail.
Lihtlõhe ei tohi südamikku läbida 

ning lõhe laius ei tohi ületada 10mm.

Puit on ohustatud putukate, niiskuse ja seente poolt. Et pikendada 
mänguväljaku eluiga ja kaitsta puitu väliste tegurite eest, on kõik meie 

kiiged ja mänguväljakud süvaimmutatud ega vaja eraldi töötlemist. 
Pildil immutuse pinnatöötluse soolade ladestumine.

NB! Antud näide kehtib vaid teatud tüüpi kiikede ja mänguväljakute puhul. 
Detailsema info leiate kokkupandava mänguväljaku paigaldusjuhendist.

MÄNGUVÄLJAKUTE 
TURVALINE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE
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Kõik meie mänguväljakud vastavad Euroopa ohutus- 
standardile EN71, mis tõendab, et toode vastab 
kõikidele olulistele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 
CE-märgistus seondub ainult ohutusega, sealjuures 
ei kajasta märk toote kvaliteeti, töökorras olekut ega 
otstarbekohast kasutamist.

Paljud meie mänguväljakud ja mängumajad on TÜV- 
sertifitseeritud, mis tõendab kolmanda osapoole 
kinnitust nende ohutuse ja kvaliteeti kohta ning on 
tunnistuseks, et nii toodet kui ka selle valmistamis- 
protsessi on kontrollinud ja katsetanud sõltumatu  
sertifitseerimisasutus. Otsi TÜV-märgistusega tooteid.


