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Po smontování výrobku je nutné zkontrolovat dotažení všech
šroubů, pojistek na spojovacích čepech osazení horní části
minibagru na podvozkovou část.
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• 1x měsíčně fyzickou kontrolou dotažení všech použitých šroubů, pojistek na spojovacích čepech, všechny pohyblivé části a jejich promazání (olej, vazelína).
• 1x ročně vizuální kontrolou všechny svarové spoje. V případě jejich poškození výrobek nepoužívat
a nechat opravit.
Záruka na výrobek je poskytována v délce 24 měsíců od zakoupení. Při reklamaci je nutné doložit doklad
o koupi výrobku a výrobek odeslat výrobci v bezpečném obalu.
Důležitá upozornění pro používání:
Minibagr je určen pro děti od 3 let. Maximální zatížení je dítětem do hmotnosti 40 kg. Použití pouze pro
dětská pískoviště za účelem přesunu sypkých hmot. Nepoužívejte jej k jiným účelům než je výrobcem
doporučováno. Minibagr je určen pro krátkodobé vystavení povětrnostním podmínkám venkovního prostředí, chraňte proto výrobek před dlouhotrvajícím deštěm, vlhkostí, případně sněhem, aby nedošlo ke
korozi některých dílů a poškození povrchové úpravy.
Údržba:
Čištění od písku provádějte smetáčkem a povrchu vlhkým hadrem. Na čištění povrchů nepoužívejte
přípravky s brusnými přísadami, aby nedošlo k poškrabání lakovaných ploch.
Výrobce doporučuje uschovávat návod na montáž a obsluhu minibagru pro potřebu případného kontaktu
přímo na výrobce.

PŘEJEME DĚTEM PŘÍJEMNÉ A NEZAPOMENUTELNÉ
CHVÍLE S TÍMTO MINIBAGREM !
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dotáhnout. Kolečka (5) nasadíme na čep podvozku (1) a zajistíme pojistkou (6) naklepnutím dřevěnou nebo gumovou
paličkou. Plastové krytky (7),(8) naklepneme do podvozku (1). Na trn otáčení (2) nasadíme horní nástavbu (9). Sedačku
(10) vsuneme do horní nástavby (9) a zafixujeme pomocí šroubu (11), podložky (13) a matky (12). Všechny šrouby je nutno
dostatečně dotáhnout přiloženým imbusovým klíčem. Do horní nástavby vložíme čep (18), na který nasuneme hlavní rameno (14) a ovládací páku (15). Čep zajistíme z obou stran pojistnými kroužky (19). Do ovládací páky (15) a páky hlavního ramene
(14) naklepneme plastovou krytku (16). Do hlavního ramena (14) naklepneme plastovou krytku (28) a nasuneme rameno
lopatky (25) a zajistíme ho vsunutím čepu (20). Čep zajistíme z obou stran pojistnými kroužky (21). Na čep ovládací páky
hlavního ramene (14) nasuneme táhlo (23) a zajistíme pojistným kroužkem (21). Na rameno lopatky (25) nasadíme táhlo (23)
a zajistíme ho vsunutím čepu (20) a zajistíme pojistnými kroužky (21). Na rameno lopatky (25) nasadíme lopatku (26) a zajistíme jí vsunutím čepu (20) a zajistíme pojistnými kroužky (21). Do hlavního ramene (14) vsuneme čep (22) a na obě strany
nasadíme táhla (24) a zajistíme pojistnými kroužky (21). Do lopatky
(26) vsuneme čep (22) a na obě strany nasadíme táhla (24) a zajistíme
pojistnými kroužky (21). Na rameno
lopatky (25) naklepneme plastovou
krytku (27). Pružinu (17) nasadíme na oka v hlavním rameni (14)
a horní nástavby. Na závěr nalepíme
přiložené samolepky.
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