1. Naam van het product
Fixatieset Casa Mount voor hangstoel (1 ophangpunt )

2. Product code
83200065

3. Kleur
Zie afbeelding

4. Korte beschrijving
Voor montage van een hangmat met eenpunts-ophanging aan plafond. Met touw, karabijnhaak, oog
en plug. Dit ophangpunt is zowel geschikt voor een houten als betonnen plafond.
Maximale belasting 160 kg.

5. Inhoud

6. Installatie

7. Veiligheid
Ieder misbruik voorkomen! Lang touw, gevaar voor verwonding door verwurging. Gemakkelijk in te
slikken kleine onderdelen, de verpakking bevat kleine onderdelen voor de installatie van het product.
Bevestiging niet verdraaien. De producten mogen niet direct in de MultiSpot worden gehangen.
Gevaar voor verwonding door materiaalbreuk. Aan iedere MultiSpot mag slechts één touw worden
bevestigd. Voorkom dat de bevestiging contact maakt met scherpe randen. De MultiSpot mag alleen
aan dragende ondergronden zoals beton of sterke houtbalken worden bevestigd en is niet geschikt
om aan bomen te worden bevestigd. Afhankelijk van de aard van het dragende materiaal zijn de
eisen aan schroeven en pluggen zeer verschillend. De met de leveringsomvang meegeleverde
schroeven en pluggen zijn hoogwaardige universele oplossingen die echter niet voor alle
toepassingen geschikt zijn. Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen daarom uitsluitend als u
deskundig de geschiktheid ervan voor het materiaal ter plaatse kunt inschatten. Als u twijfelt over de
aard van uw ondergrond, neem dan contact op met een vakman en laat u adviseren over de
geschikte schroeven en pluggen.
De aangegeven maximale belastbaarheid heeft uitsluitend betrekking op de meegeleverde
componenten en kan door een ongeschikte aard van het draagmateriaal, gebruik van ongeschikte
schroeven en pluggen of onjuiste installatie aanzienlijk worden verminderd. Het gebruik op dunnere
houtconstructies is pas toegestaan nadat een vakman heeft gecontroleerd of de installatie kan
plaatsvinden. De boorgaten moeten worden vrijgemaakt van boorstof. De meegeleverde pluggen
mogen niet worden gebruikt bij de installatie in hout. Het touw/de touwen verwijderen wanneer ze
niet worden gebruikt. Deze bevestiging is geen spel- of sporttoestel. Gebruik het ophangsysteem
uitsluitend voor hangmatten of hangstoelen. Gebruik door kinderen uitsluitend onder doorlopend
toezicht van volwassenen.
De maximale belastbaarheid van het product (zie de laatste pagina) niet overschrijden, aangezien dit
tot schade leidt. Een beschadigd product niet meer gebruiken en op de juiste wijze weggooien. Houd
bij de keuze van de locatie looppaden vrij, kies of creëer een zachte ondergrond en houd afstand tot
potentiële obstakels naast en onder het product om botsingen en verwondingen te vermijden.
De bevestiging vóór gebruik volledig monteren. Gebruik de bevestiging uitsluitend wanneer u deze
gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. De montage van de muur- of plafondbevestiging en
het ophangen van het product moet worden uitgevoerd door volwassenen overeenkomstig deze
gebruiksaanwijzing. Het product uitsluitend gebruiken zoals in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven.
Voor ieder gebruik alle zichtbare componenten controleren op stabiliteit en slijtage, niet intacte
onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Weersomstandigheden en intensief gebruik
versnellen de slijtage. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen of vlammen. Huisdieren uit de
buurt van het product houden. De bevestiging uitsluitend reinigen met een lichtvochtige doek zonder
reinigingsmiddel. Breng geen wijzigingen aan het product aan, hierdoor komt de garantie te
vervallen. Gooi de verpakking volgens de voorschriften en milieuvriendelijk weg. Als het product een
andere bezitter krijgt, levert u deze gebruiksaanwijzing erbij

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

