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Rutschbana MINI 
Monteringsinstruktioner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk information: 
 

Storlek efter montering, ca:  1880 (L) × 1020 (B) × 1105 (H) mm 
Vikt (netto), ca:    8 kg 
 
Denna produkt är certifierad mot standarden EN 71 enligt avsnittet ”SL-02”. 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

För att förhindra personskador och skador på egendom måste följande instruktioner 
och råd följas: 
 
 1. Läs noga igenom alla delar av denna handbok och följ alla instruktioner 

noggrant innan du använder produkten. 
 2. Använd inga andra tillbehör än de som medföljer och/eller anges av 

tillverkaren. 
 3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år, eftersom den innehåller små delar. 

Små barn är inte heller tillräckligt starka för att använda produkten.  
 4. Denna utrustning får endast monteras och kontrolleras av vuxna. 
 5. Behåll dessa instruktioner för framtida referens. 
 6. Endast avsedd för utomhusbruk. 
 7. Kontrollera att alla muttrar och skruvar är ordentligt åtdragna och dra åt dem 

vid behov. 
 8. Kontrollera alla delar och skruvar för vassa kanter och byt ut dem vid behov. 
 9. Placera utrustningen på en plan yta, minst 2 meter från alla konstruktioner och 

hinder såsom staket, garage, hus, hängande grenar, tvättlinor eller elektriska 
ledningar. 

10. Se till att åskådare inte kommer för nära utrustningen när den används. 
11. Montera INTE denna utrustning på betong, asfalt eller några andra hårda ytor.  
12. Lämna alla delar löst åtdragna tills monteringen är klar (för att underlätta 

montering) – dra sedan åt alla delar ordentligt.  
13. Övervaka alltid små barn som leker tills de är fysiskt stabila och självsäkra. 
14. Utrustningen är inte konstruerad för att hålla för vuxna. Den maximala vikten 

för 1 barn är 35 kg.    
15. Låt INTE barn stå på rutschkanans ränna och undvik att överbelasta de olika 

delarna.  
16. Se till att barnen INTE använder lösa eller säckiga kläder (eller huvor), 

eftersom de kan fastna och kanske inte kan komma loss.  
17. Låt INTE barn klättra på delar av utrustningen som inte är avsedda för detta 

ändamål.  
18. Kontrollera regelbundet delarna för slitage och skada och tillåt inte fortsatt 

användning av utrustningen tills delarna har bytts ut.   
19. Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive plastfilm, plastpåsar, kartong, pallar 

etc. innan du ger ditt barn tillgång till utrustningen.  
20. Denna produkt är endast till för hemmabruk och är inte avsedd för 

kommersiellt bruk på motionsanläggningar, daghem, offentliga lekplatser etc.  
21. Underlåtenhet att montera denna produkt enligt anvisningarna kan orsaka 

skada för användaren.  
22. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.  
23. Lämplig ålder: 3–10 år. 
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LISTA ÖVER KOMPONENTER 
 

Del Namn Del Namn 

 
M6 30 mm skruv 
(×1)  

 

Bottenstag (×1) 

 

M6 35 mm skruv 
(×5)  

 

Ledstångsrör (×2) 

 

15 mm skruv (×2) 

 

Nyckel (×1) 

 

M6 25 mm skruv 
(×1) 

 

Förankringsjärn 
(×2) 

 

M6 bricka (×7) 
 

Stödrör för banans 
botten (×1) 

 

Fjäderbricka (×7) 
 

Plasthylsa (×4) 

 

Kupolmutter (×7) 

 

40 mm skruv (×6) 

 
 

Bottenstag (×1) 

 

M6 fyrkantsbricka 
(×6) 

 

Trappsteg till 
stegen (×3) VERKTYG SOM 

KRÄVS 

 
 

Stabiliseringsstag 
för stegen (×1) 

 

Philips skruvmejsel 

 

 

Vågformig 
rutschbana (×1) 

 

Kombinations-
nyckel, storlek 10 
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Monteringssteg: 

 
 

Steg 4    Steg 3  Steg 2  Steg 1 
 

 

Steg 1 Montera stegen 
 

1.-1 Sätt fast trappstegen H på ledstångsröret L med hjälp av skruvsatsen (skruv 
S ×1 + fyrkantsbricka U ×1).  

 
1.-2 Montera ledstångsröret L på stegens stabiliseringsstag I med hjälp av 

skruvsatsen (skruv B ×1 + bricka D ×1 + fjäderbricka E ×1 + kupolmutter 
F ×1).  

 

 
 

Steg 2 Anslut banan och stegen 
 

2.-1 Sätt fast rutschbanan J på ledstången. Ledstång L måste gå igenom det övre 
hålet på banan.  

 
2.-2 Använd skruvsatsen (skruv B ×1 + bricka D ×1 + fjäderbricka E ×1 + 

kupolmutter F ×1) för att ansluta rutschbanan och ledstången L till varandra. 
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Steg 3 Montera bottenstaget 
 

3.-1 Sammanfoga bottenstagen K och G med hjälp av skruvsatsen (skruv C ×1 + 
bricka D ×1 + fjäderbricka E ×1 + kupolmutter F ×1). 

 
3.-2 Fäst bottenstaget G på stegens stabiliseringsstag med hjälp av skruvsatsen 

(skruv B ×1 + bricka D ×1 + fjäderbricka E ×1 + kupolmutter F ×1). 
 
 

 
 

Steg 4 Anslut stödröret för banans botten 
 

4.-1 Anslut stödröret för banans botten P till bottenstaget K med hjälp av 
skruvsatsen (skruv A ×1 + bricka D ×1 + fjäderbricka E ×1 + kupolmutter 
F ×1). 

 
4.-2 Fäst rutschbanan på stödröret för rännans botten P genom sidohålen på 

rutschbanans botten, med hjälp av skruvsatsen (skruv T ×1).   
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Steg 5 Montera förankringsjärn 
 

5.-1 Säkra bägge sidorna på stegens stabiliseringsstag i marken med hjälp av 
förankringsjärn O.  

 
5.-2 Sätt fast plasthylsa R på vardera änden på ledstången L och i ändarna på 

stegens stabiliseringsstag I.   
 

 
 
 

5.-3 När du väljer en plats för placering av utrustningen bör du ta hänsyn till det 
utrymme som krävs för lekaktiviteten. Håll en marginal om minst 1,5 m på 
samtliga sidor. Av denna anledning bör du undvika att placera utrustningen i 
närheten av utskjutande objekt såsom staket, väggar, träd, grenar etc.  

 
5.-4 När du monterat utrustningen måste du kontrollera att den står stadigt och 

säkert placerad. Den får inte placeras på en matta.  
Utrustningen måste vara helt stabil, även under maximal belastning.   

 
5.-5 Placera inte utrustningen i en bastu eller något annat våtutrymme, eftersom 

metalldelarna rostar.  
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Skötsel och underhåll 
 

1. Denna utrustning får endast monteras och kontrolleras av vuxna. 
2. Kontrollera regelbundet att alla muttrar och skruvar är åtdragna innan 

användning och byt ut eventuella slitna eller defekta delar, eller delar som 
saknas. Försök INTE att reparera trasiga delar.    

3. Kontrollera regelbundet att den vågformiga rutschkanan, stålrören, 
trappstegen, förankringsjärn och övriga delar är ordentligt åtdragna och byt ut 
slitna och/eller skadade delar vid behov.   

4. Ta bort slitna och skadade delar vid behov och tillåt inte fortsatt användning av 
utrustningen tills reservdelar har monterats.  

5. Placering av den vågformiga rutschbanan: 
(a) Placera utrustningen på en plan yta, minst 2 meter från alla 

konstruktioner och hinder såsom staket, garage, hus, hängande grenar, 
tvättlinor eller elektriska ledningar. 

(b) Placera INTE denna utrustning på betong, asfalt eller några andra 
hårda ytor. 

(c) Placera utrustningen på en väl upplyst plats. 
(d) Använd ej inomhus. 

 
6. Väderförhållanden: 

(a) Rutschbanan bör hållas torr. Använd den inte om vissa delar är våta. 
(b) Använd endast vid stilla vind eller luftrörelse.    
(c) Undvik användning i direkt solljus, eftersom det kan påverka sikten. 

Ändra i stället riktning på rutschbanan så att du får solen i ryggen.  
7. Denna utrustning är inte avsedd för vuxna. Den maximala vikten för 1 barn är 

35 kg.    
8. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.  
9. Rengör utrustningen regelbundet med hjälp av en mjuk trasa. 
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