
BUKI BN016

ADVENTURE CLIMBING
PRZYGODA ZE WSPINACZKĄ

Wiek 6+

Zawartość:
- 6 pasków z zatrzaskiem
- 12 uchwytów (5 pomarańczowych, 5 zielonych, 2 czerwone: początkowe i końcowe)
- torba do przechowywania



OSTRZEŻENIE
Ta zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6. roku życia. Maksymalne obciążenie: 100 kg. Podczas 
użytkowania sprzętu niezbędny jest nadzór dorosłej osoby. 
Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą, a sprzęt dokładnie sprawdzony przed każdym 
użyciem. Dorosła osoba jest odpowiedzialna za wybór drzewa i bezpieczne zamontowanie sprzętu. 
Tylko do użytku domowego. 
Nie używać w trakcie złych warunków pogodowych (silny wiatr, deszcz, burza, śnieg itp.).
Nie zaleca się pozostawiania zamontowanego sprzętu. Paski można bezpiecznie przechowywać w 
załączonej torbie. Nie pozostawiać zamontowanego sprzętu na zimę. 
Nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcji może doprowadzić do poważnych urazów. 

MONTAŻ 
Umieść zabawkę na płaskiej powierzchni, pozostawiając minimum 2 metry odstępu  pomiędzy zabawką, a 
innymi obiektami, takimi jak płot, garaż, dom, gałęzie drzew, sznurki na pranie lub elektryczne kable. 
Przed użyciem upewnij się, że paski są poprawnie dopasowane i zapięte oraz nie noszą żadnych śladów 
użytkowania.
Zabawka nie może być używana na betonowej, asfaltowej lub innej twardej powierzchni. 
Zachowaj instrukcje montażu na przyszłość. 
Nie ulepszaj oryginalnej zabawki (np. poprzez dodawanie innych akcesoriów). 
Należy korzystać jedynie z solidnych i zdrowych drzew. Chore drzewo lub z dziurawy pień mogą stanowić 
zagrożenie i spowodować poważne urazy lub śmierć. Nie montuj zabawki na drzewie, które ma mniej niż 80 
cm  w obwodzie. Nie montuj zabawki na drzewie, które ma więcej niż 160 cm w obwodzie. Drzewo musi być 
stabilne i niepochyłe. 

KONSERWACJA
Dorosły powinien sprawdzić montaż pasków przed każdym użyciem. W przeciwnym wypadku zabawka 
może być niebezpieczna. 



Zaciśnij paski mocniej, jeśli to konieczne. 
Sprawdź montaż uchwytów – muszą leżeć prosto i nie zwijać paska. 
Natychmiast usuń i wymień jakiekolwiek wadliwe paski lub uchwyty. 
Jeśli dana część jest zużyta lub zniszczona, wymień ją na oryginalną część, nie korzystaj z zamienników. 
Skontaktuj się z Buki France. 

Podczas instalacji upewnij się, że uchwyty są zamocowane w dobrą stronę (patrz obrazek). 
1. Przewlecz pasek przez jeden z czerwonych uchwytów, tak jak pokazano na obrazku. Następnie przewlecz 
zielony lub pomarańczowy uchwyt przez ten sam pasek.
Zawsze przewlekaj pasek przez oba otwory w uchwycie. 
2. Przewlecz drugi pasek przez pomarańczowy lub zielony uchwyt, następnie przez czerwony.
3. Przewlecz cztery pozostałe paski przez resztę pomarańczowych i zielonych otworów.
Nie umieszczaj uchwytów w mniejszej odległości niż 20 cm od klamry i w mniejszej niż 30 cm od końca 
paska. 
4.Umieść pierwszy pasek ok. 30-40 cm nad ziemią. Obejmij paskiem drzewo. Zwróć uwagę, czy uchwyty są 
właściwie ułożone do góry i czy paski nie są poskręcane. 
5. Otwórz klamrę pociągając za zatrzask i dźwignię. Wsuń do osi koniec paska zwrócony ku górze. Ciągnij 
pasek dopóki zapadka nie będzie opierać się o drzewo.
6. Zaciśnij zapadkę, uruchamiając dźwignię, tak aby instalacja nie ruszała się.
7. Zamontuj resztę pasków tak, aby pasowały do wzrostu twojego dziecka. Na ostatnim pasku powinna się 
znajdować druga czerwona klamra. Rekomendowany minimalny wzrost dziecka to 105 cm.
Dla optymalnego montażu i użytkowania zobacz tabelę wzrostu. 
Demontaż: Naciśnij zatrzask i otwórz zapadkę poprzez podniesienie klamry. Kiedy kliknie, puść zatrzask. 
Następnie poluzuj poprzez pociąganie zapadki i paska. 

Zasady użytkowania do zapoznania się przez osoby dorosłe
Nie używaj pasków i klamerek do wspinaczki. Dziecko powinno używać tylko uchwytów zawartych w 
zestawie. 
Nie używaj kiedy uchwyty są mokre lub śliskie. Ryzyko upadku. 
Paski muszą być dobrze zaciśnięte przed użyciem przez dzieci. 
Aby upewnić się że paski są dobrze zaciśnięte, dorosły powinien je przetestować oddziałując na nie swoją 
własną wagą. Jeśli paski ruszają się lub ślizgają w dół, użyj klamry, aby je docisnąć. Przynajmniej 10 cm 
paska powinno wystawać z klamry. 
Dzieci powinny mieć na sobie odpowiednie ubranie do wspinaczki. Luźne ubrania lub szaliki mogą się 
zaczepić, co stanowi dla dziecka niebezpieczeństwo. Nie ubieraj rękawiczek. 
Nie baw się torbą na sprzęt. Nie zostawiaj pustej torby w zasięgu dzieci. 


