
 
 
 

 הוראות בטיחות ותחזוקה למתקני חצר "סווינג אנד פליי"

***הקריאה בהוראות הבטיחות מבטיחה שימוש נכון ובטוח במתקן***   

 בטיחות בהרכבה:

.ה אשר סופקו עם הדגם הספציפי שלךבהוראות ההרכב קריאה -  

)אין לאלתר את הדגם, או להוסיף / להסיר  "!בלבד פלייסווינג אנד "לב שיש להשתמש באביזר זה על דגמים מאושרים של  שים -
 מרכיבים(.

)יש להדק היטב גם את כיסויי הברגים שסופקו(.  !שכל המרכיבים מהודקים היטב יש לוודא -  

.שאין קצוות בולטים לברגים? במידה ויש יש לשייפם יש לוודא  -  

לויים, כבלי כביסה, ל, כגון גדר, מוסך, בית, ענפים תמכל מבנה או מכשו מטר 2, במרחק של לפחות הקרקעעל  המתקןאת  יש למקם -
!או חוטי חשמל  

 !דחוסה, או כל פני שטח קשים אחריםאינו מותקן על גבי בטון, אספלט, אדמה  של מערכת המשחק הביתית המתקןש יש לוודא -
***.מתקןנפילה על פני שטח קשים עלולה לגרום לפציעה חמורה למשתמש ב**  

!, או הכבל, מאובטחים משני הצדדיםהטיפוס, השרשרתשחבלי יש  לוודא   -  

!י שמופיעות בצדו השני של עמוד זהאחרי כל דרישות העיגון ובלימת הזעזועים, כפיש לעקוב   -  

לפני שהוא מותקן כהלכה? מתקןשלא לאפשר לילדים להשתמש ביש לוודא   -  

 בטיחות בהפעלה  ושימוש במתקן :

!כל הגילאיםמשישנו מבוגר באתר המשגיח על ילדים  לוודא -  

!לפני, מאחורי, או בין חלקים נעיםאין לעבור בקרבת,  -  

אין לסובב נדנדה, או כל אביזר אחר, כגון שרשראות וחבלים, ואין ללפף אותם מסביב לעמוד התמיכה העילי, מכיוון שזה יפחית  -
 מכוח השרשרת או החבל.

על המושב. נמצא משקלה כאשר כלבמרכז מושב הנדנדה והאביזרים האחרים,  ישיבה יש לוודא -  

, כגון, אך לא רק, חבלי קפיצה, כבלי כביסה, מתקןאין לחבר לציוד מערכת המשחק חלקים אשר אינם עוצבו במיוחד עבור שימוש ב -
 רצועות של חיות מחמד, כבלים ושרשראות. הם עלולים לגרום לסכנת חנק.  

לשימוש אחר מלבד זה שנועד אליו.  מתקןתמש באין להש -  

.בזמן שהינו בתנועה. מתקןאין לרדת מה -  

כאשר הוא רטוב. מתקןאין לטפס על ה -  

.המתנדנדשבכל פעם, רק ילד אחד מורשה לשבת על המושב  יש לוודא -  

. מתקןלהסתבך או להיתפס בהילדים להיות לבושים בהתאם למשחק. הימנע משרוכים ומבגדים רפויים, אשר עלולים על  -  

, שרשראות, או כבלי הטיפוס, לא יכולים להסתובב סביב עצמם.םחבליהש יש לוודא -  

  קרא את ההזהרות הבאות לגביי השימוש בנדנדות משולבות עבור שני או ארבעה משתמשים

עוצבו עבור ילדים מעל גיל שנתיים. שימוש של ילדים מתחת לגיל שנתיים עלול להוביל ללכידה בין משולבות : נדנדות האזהרה 
המושבים לאזור האחורי. לעולם אין להושיב ילדים כנגד כיוון התנועה, או עם רגליים בין המושבים לבין משענת הגב, מכיוון שגוף 

 הילד עלול לעבור דרך הפתח, ולגרום ללכידה של ראשו. 

 

 



 
 
 

 בטיחות בתחזוקה:

)חשוב במיוחד שבדיקה זו תבוצע בתחילת כל  !הודקים כנדרש, במשך תקופת השימושבדיקה דו חודשית, שכל הברגים והאומים מ -
 תקופת שימוש(.

בכדי למנוע בלאי של החומרים, יש להסיר את מושבי הפלסטיק של הנדנדה, וכל אביזר פלסטיק אחר, ולהחזיק אותם במקום סגור  -
אין להשתמש כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות(. )  

יש לשמן את כל חלקי המתכת הנעים אחת לחודש במשך תקופת השימוש. -  

הימנע מקצוות מחודדים, פעמיים בחודש במשך תקופת השימוש? )החלף בעת הצורך. פעולה את כל המרכיבים והציוד על מנת ל בדוק -
  תקופת שימוש(.זו חשובה ביותר בתחילת כל 

חלודה חמורה ושחיקה מוגזמת,  בדיקת מושבי הנדנדה, השרשראות, החבלים והכבלים אחת לחודש, בכדי למצוא סימני בלאי. -
  במיוחד על ראש מתלה הנדנדה, או על חיבורי המושב, הינם סימנים לבלאי של השרשרת.

אילו מהתנאים הללו, התקשר  אי סימנים לבלאי. אם קיימים סדקים נראים בשרוולי המגן מפלסטיק, או במושב עצמו, גם הם -
בכדי להזמין אביזרים חלופיים. 3630203-054 חברת "סווינג אנד פליי"ל  

לטש חלקי מתכת חלודים, וצבע מחדש בצבע על בסיס ללא עופרת. -  

יש לצבוע את המתקן בשמן לפני החורף. -  

 הוראות רשות:

לפרק אותו ולהיפטר ממנו בדרך בה תימנע סכנה לא סבירה בזמן הוצאה משימוש של המערכת.כאשר תם השימוש בציוד, יש  -  

הוראות זה, למקרה שיהיה צורך ליצור קשר עם היצרן. ףחשוב! שמור על ד  

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואינו מיועד לשימוש במקומות ציבוריים. מיקום המוצר במקום ציבורי נחשב כשימוש לא הולם 
 למוצר זה.

 חשוב! הוראות בטיחות נוספות הנדרשות בהתקנה

מאפשר  הקרקע. במידה ומצב לקרקעה מצורף חבל טיפוס, על החבל להיות מקובע יד, ובמידה וליחלקרקעעל המתקן להיות מקובע  -
.מלטבעזרת  לקרקעמשיכה קלה החוצה של היתדות, יש לקבע   

לרצפה או לקצה המתקן במקום המיועד לכך את קצה החבלה מצורף חבל טיפוס, קבע במידה וליחיד -  

כאשר הרכבת היחידה הושלמה, ולפני שהילדים מורשים לשחק בה, יש להתקין חומר חיפוי בולם זעזועים. ניתן לעשות זאת בעזרת  -
רים לצרכן, מופיעים "חוברת לבטיחות במתקני שעשועים ציבוריים", של ועדת הבטיחות למוצ ב מילוי של חומר רך לעומק מספיק.

    מטר .82הגנה לגובה של עד  ,מספקים בשימוש ביתידרושים, אשר החומרים והעומקים ה

. ומסתמכת על דרישות התקן האמרקאי לא ביצעה בדיקות עצמאיות בכדי לקבוע את העומקים הדרושים "פלייסווינג אנד " -  

כגון גדר, עצים, כבלי חשמל או כביסהמטר לפחות מעצמים  2מומלץ להניח את המתקן במרחק של  -  

קבע את המגדל -  

שישה חלקי קיבוע מסופקים עם המגדל. יש להשתמש בהם על מנת לאבטח את כל ארבעת הפינות של המגדל, כמו גם על הבסיס של 
החוצה של חלקי המסגרת המשולשת, המחוברת לקרן הנדנדה. במידה והנך מתגורר באזור בו תנאי הקרקע מאפשרים משיכה קלה 

 הקיבוע, או שיש באזור רוחות רבות, סווינג אנד סלייד ממליצים שתרכוש ותתקין את חלקי הקיבוע הכבדים לכל חלקי היחידה.

 ולראייה באו על החתום:

המזמין                                                              המוכר                                            

 שם:        _______________________                                             ____________________________

________________________חתימה: _______________________                                             ____  

  תאריך:   _______/_____/________                                                _______/________/_________


