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1. Uruchmić makro Instrukcja 

montażowa

2. Uzupełnij iProperties rysunku

3. Następny Arkusz
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A. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA
 
1. Opis czynności montażowych:
a) montaż próbny:
• przygotowanie elementów, dopasowanie i montaż próbny zestawu 
         wykonywane jest w zakładzie produkcyjnym, 
• kontrola jakości produktu przed dostawą do odbiorcy,
 
a) montaż właściwy:
• montaż urządzeń na placu zabaw następuje w wyznaczonym miejscu przez 
         odbiorcę,
• odległość  urządzeń zabawowych od linii rozgraniczających ulicę oraz od 
        miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m,
• urządzenia instalować należy na nawierzchniach gumowych lub 
        z materiałów sypkich (piasek, kora, żwirek, rozdrobniona guma, wióry 
        drewniane) w obrębie minimalnej strefy zderzenia  wg wytycznych 
        PN-EN 1176-1:2009. 
• sprawdzenie wymiarów placu i wytyczenie minimalnej strefy 
        funkcjonowania urządzeń, należy wykonać przed przystąpieniem montażu 
        właściwego urządzeń,
• osadzenie urządzeń w fundamencie i montaż wszystkich podzespołów 
        należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną,
• urządzenie należy fundamentować zgodnie z instrukcją fundamentowania 
        (w zależności od nawierzchni).
• belki posiadają przygotowane otwory Ø8 do łączenia modułów. 
        Elementem złącznym jest śruba M8. Moduły takie jak podest, bariery 
        przykręcane są bezpośrednio do belek śrubami z łbem sześciokątnym M8,
• wszystkie wystające łby śrub, nakrętki, końce belek należy osłonić 
        specjalnymi zaślepkami ochronnymi.
 
 
UWAGA! Przy określaniu poziomu posadowienia należy wziąć pod uwagę 
docelowy poziom nawierzchni placu zabaw.
 
UWAGA! Po zabetonowaniu urządzenia nie powinno ono być użytkowane 
przez okres minimum 48h. Stosowane oznaczenia umieszczone są 
na widocznych elementach urządzenia.
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A. ASSEMBLY INSTRUCTION TO EQUIPEMENT
 
1. Description of installation:
a) trial asembly:
• preparing of the elements, fitting and installation of a test kit is made 
        in the production place, 
• the quality control of the product is conducted before delivery to 
        customers.
 
b) proper assembly:
• installation of equipment in the playground takes place in a designated 
        place by the recipient, 
• the distance of playground equipment from the line of demarcation street 
        and from waste/trash places should be at least 10 m, 
• the device must be installed on surfaces of rubber or granular materials 
        (sand, bark, gravel, shredded rubber, wood chips) within the minimum 
        collision zone according to the guidelines EN 1176-1: 2009.
• check of the dimensions of the square and the demarcation of the 
         minimum operational zones, must be completed before proceeding with 
         installation of proper equipment, 
• embedding devices in the foundation and installation of all components  
         must be in accordance with the technical documentation, 
• The unit has to be founded in accordance with the instructions foundation 
         (depending on the surface). 
• beams have prepared holes Ø8 for connecting modules. Fastener is 
         screw M8. Modules such as the roof, the barriers are screwed directly to  
         the joists with screws for wood with hexagonal head - M8. 
• All protruding screw heads, nuts, the ends of the beams should be covered 
         with special protective caps 
 
 
WARNING! When determining the foundation level -should be taken into 
account the target level of the surface playground. 
 
WARNING! After the concreting of equipment, it should not be used for at
least 48 hours. Identification symbols are placed on the visible parts of the 
device. 
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1. Wstawić numerację Belek/ Słupów 

2. Następny Arkusz

(Jeżeli użądzenie nie posiada 

numeracji belek usunąć Arkusz)
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1. Zwymiarować wysokości podestów i

słupów

2. Zwymiarować głębokosć 

fundamentów 

3. Jeżeli jest koniecznosć dodac 

kolejny widok z innej storny aby podać

wszystkie wymiary

4. Następny Arkusz
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1. Zwymiarować strefę bezpieczną 

oraz wymiary gabarytowe urządzenia

2. Następny Arkusz



         Wszelkie materiały i dane zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią własność FreeKids Spółka Cywilna. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem 
         przeglądania zawartości w celach opiniodawczych, jest zabronione.
         All materials and information contained here are the property of FreeKids company. Copying or duplicating, except for consultative viewing purposes is prohibited.

IM_Okręt Octopus PLM-OCT

7 /12 

1. Wykonać przekrój poniżej poziomu 

gruntu pokazujący umiejscowienie 

fundamentów 

2. Zwymiarowac umiejscowienie 

fundamentów

3. Następny Arkusz
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