
  
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K POUŽÍVANIE DETSKÉHO IHRISKA MARIMEX PLAY - FUNGOO 
 
 
Ďakujeme vám za zakúpenie ihriska Fungoo. Urobili ste dobré rozhodnutie a výhodnú investíciu na 
mnoho rokov pre vaše deti. Odporúčam vám aj ďalšie nákupy na dotvorenie vášho ihriska! Fungoo 
výrobky boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou o bezpečnosť používateľov, avšak žiadame vás, 
aby ste dodržiavali pokyny uvedené nižšie vo vzťahu k správnemu a bezpečnému používaniu ihriska. 
Pamätajte na to, že výrobky od Fungoo tvoria neverejné ihriská, používané v súkromných záhradách, 
mimo budov a zariadení, pričom príslušenstvo v montážnom kartóne slúži na montáž ihriska z dreva, 
ktoré doručíme v samostatnej súprave. Príslušenstvo na montáž sa ale nesmie používať s ihriskami  
inej značky i, ako je Fungoo. Počas montáže ihriska Fungoo je nutné prísne dodržiavať pokyny 
na inštaláciu a v prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné kontaktovať dodávateľa. 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
I. Príprava miesta 
Ak pripravujete miesto na ihrisko, je potrebné pri ňom zachovávať bezpečnostný odstup, ktorý je 200 
cm okolo jednotlivých prvkov ihriska. Avšak okolo všetkých prvkov ihriska a po žiadnej strane nesmú 
byť žiadne trvale inštalované prvky alebo také prvky, ktoré nie sú inštalované, ale môžu blokovať 
bezpečný prístup k ihrisku. 
Ak je to možné, odporúča sa ihrisko umiestniť do miest krytých pred slnkom a vetrom. Tiež sa 
odporúča nemontovať šmykľavku južným smerom, čo by mohlo mať za následok prehrievanie a riziko 
popálenia pri dotyku s kožou. 
Ihrisko by sa malo umiestniť na miesto, ktoré je špeciálne prispôsobené na tento účel, teda na ihrisko 
a bezpečnú zónu – malo by ísť o mäkký povrch, pričom odporúčané typy povrchov sú: piesok, štrk 
(štrk s malými zrnami), mulč, piliny. Poznámka! Ihrisko sa nesmie montovať na asfalt, kamenný, 
betónový alebo spevnený povrch, príp. pevnú zem! Ihrisko sa nesmie inštalovať v blízkosti alebo v 
smere ciest, chodníkov, príp. frekventovaných prechodov. 
 
II. Drevo 
Výber dreva pri inštalácii – doručené drevo sa musí starostlivo skontrolovať a zanalyzovať pred ich 
montážou čo sa týka vhodného umiestnenia na ihrisko. Požadovaný typ dreva je taký, ktorý má 
výbežky, hrubý povrch a nedokonalosti, ktoré sú typické pre prírodný materiál, ktorým je drevo. Pri 
montáži sa musia drevené prvky umiestniť takým spôsobom, aby ich časť alebo strana, ktorá má viac 
vyhovujúce prvky, bola umiestnená na mieste frekventovanejšieho kontaktu s používateľom. Horný 
(horizontálny) trám hojdačky by mal mať čo najmenej výbežkov a prvky s výbežkami by sa nemali 
voliť s týmto cieľom. Tieto prvky, ktoré sa poškodia počas inštalácie, sa musia vymeniť, pričom 
akékoľvek poškodenie povrchu je potrebné z vonkajšej strany ochrániť pomocou oleja na drevené 
nátery alebo farebným lakom. Ak sa objavia triesky, úlomky, výčnelky, príp. iné potenciálne 
nebezpečné prvky prinesené s drevom alebo vzniknuté v dôsledku inštalácie – potom je potrebné 
zarovnať ich povrch pomocou pilníka na drevo, vybrúsiť ich brúsnym papierom a ochrániť olejom na 
drevené nátery alebo farebným lakom. Po používaní ihriska sa neodporúča vyhadzovať drevené 
časti, ale odovzdať ich na recykláciu. Najmä natrené a impregnované prvky nesmiete páliť sami, 
pretože to má za následok znečistenie ovzdušia a pôsobí negatívne na zdravie ľudí v blízkom okolí. 
Navyše nie je povolené spaľovať tieto prvky v domácich peciach. 
 
III. Bezpečnostné pokyny pri inštalácii 
1. Pred začatím inštalácie sa odporúča oboznámiť sa s pokynmi a prvkami zahrnutými v tejto 
montážnej súprave. Ak chýba niektorý diel, kontaktujte dodávateľa. Pri inštalácii ihriska dodržujte 
pokyny na inštaláciu. 
2. Používať môžete výhradne inštalačné prvky a komponenty ihriska, ktoré sú uložené v montážnom 
kartóne. 
3. Náradie, ktoré je potrebné na inštaláciu, je nasledujúce: skrutkovač, meracia páska, kladivo, vrták, 
vodováha a pílka na drevo spolu s pílkou na kov, ceruzkou a pilníkom na drevo. 
 



4. Povrch a potrebné náradie si pripravte pred inštaláciou. Na inštaláciu sú potrebné minimálne 2 
osoby pro najmä zdvíhacie a stavebné prvky. 
5. Deti musia mať počas inštalácie prístup na ihrisko zakázaný. Špeciálnu pozornosť je potrebné 
venovať pri stavbe, zdvíhaní ťažkých predmetov a montáži kovových častí skrutkovačom alebo pri 
vŕtaní dier. Pri používaní náradia je potrebné dodržiavať všetky priložené bezpečnostné pokyny. Pri 
inštalácii je nutný ochranný odev.   
6. Na konštrukciu nie je povolené vstúpiť až do času dokončenia inštalácie. 
7. Inštalácia na podložie – súprava na stavanie sa musí umiestniť stabilným a rovným spôsobom, 
následne upevniť k zemi pomocou doručených prvkov v súlade s pokynmi na inštaláciu. 
Ak je zem, na ktorej je ihrisko umiestnené, mäkká a je tu riziko sedimentácie alebo nestability súpravy 
– je potrebné na danom mieste pripraviť betónové lôžka . Je ale potrebné vytvoriť adekvátnu dutinu 
v zemi, aby nepredstavoval nebezpečenstvo pre deti, keď sa budú na ihrisku hrať. 
8. Všetky prvky, najmä tie, ktoré boli vytvorené pri inštalácii, a ktoré sú potenciálne nebezpečné, napr. 
zvyšky skrutiek a poškodené povrchy kovových prvkov, sa musia odstrániť, pričom akékoľvek odkryté 
povrchy sa musia zarovnať pílkou na kov, chrániť pred hrdzou, napr. náterom kovovým lakom. 
9. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať montáži sedačiek na hojdačky. Háky upevnené na horný 
trám sa musia inštalovať vertikálne a musia prechádzať hrubou stranou trámu, pričom skrutka 
chrániaca hák sa musí zaskrutkovať až na doraz. Vzdialenosti: od sedačky k zemi – minimálne 35 
cm; medzi sedačkou a konštrukčným rámom – minimálne 30 cm; medzi bodmi zavesenia hojdačky 
pozdĺž nosníka – minimálne 50 cm; medzi dvoma sedačkami – 45 cm. 
10. Akékoľvek úpravy ihriska (napr. pridanie príslušenstva) je možné vykonávať výhradne v súlade 
s pokynmi výrobcu. 
 
V záujme zachovania všetkých bezpečnostných aspektov ihriska Fungoo sa nesmú tieto diely 
upevňovať na zostavy, doručené inými dodávateľmi, najmä: sedačky, laná, rebríky, príp. iné prvky, 
ktoré nie sú spojené s ihriskom. 
V prípade montáže lana alebo lanového rebríka sa musia obe zaistiť horným a dolným upevnením, čo 
predchádza nekontrolovanému pohybu a znižuje možnosť zamotania lán. 
Pri montáži sa musia smernice definované v pokynoch na inštaláciu prísne dodržiavať, a najmä tie, 
ktoré sa vzťahujú na vŕtanie dier v súvislosti s použitím skrutiek, na použitie vhodných hláv 
skrutkovača, špičiek, príp. iného náradia. Diery, ktoré sú vyvŕtané na upevnenie skrutiek, musia byť 
o 10 mm kratšie, ako je dĺžka skrutiek do nich naskrutkovaných. 
Ak vŕtate diery do horného trámu hojdačky, majte na pamäti potrebu pevného dotiahnutia trámu ešte 
pred vŕtaním diery a potrebu vŕtania cez trám (v súlade s metódou popísanou v pokynoch). 
 
Dodané upevňovacie prvky sa musia použiť počas inštalácie. Ak sú ale potrebné ďalšie pomocné 
prvky, musí sa overiť ich druh, typ a rozmery, aby nedošlo k tomu, že použité pomocné prvky budú 
menej odolné ako prvky dodané v montážnom kartóne. 
 
Na vzdialenosti a metódy upevnenia jednotlivých prvkov použite smernice od výrobcu v súlade s 
normou PN-EN 71. 
 
IV. Udržiavanie, kontrola a servis ihriska 
Pred každým použitím je potrebné detské ihrisko skontrolovať, pričom podrobné kontroly prvkov a 
celej súpravy sa musia vykonávať pred sezónou a v priebehu sezóny – minimálne dvakrát za mesiac. 
Pri kontrole musíte venovať špeciálnu pozornosť dreveným prvkom, kontrolujúc akékoľvek stopy 
degradácie (rozklad, pleseň, hniloba atď.), všetkým prvkom, na ktorých sa také javy pozorovali, 
pričom sa musia okamžite vymeniť. Je tiež potrebné vizuálne kontrolovať povrch drevených prvkov a 
v prípade detekcie akýchkoľvek strát na nátere alebo impregnácii sa musí odhalený povrch natrieť 
ochranným prostriedkom, impregnovať alebo nalakovať. Drevo je tiež potrebné kontrolovať z dôvodu 
triesok a iných nebezpečných zmien na povrchu, pričom po ich detekcii sa musia povrchy vyhladiť 
pomocou pilníka, obrúsiť brúsnym papierom a ošetriť olejom na drevené nátery alebo farebným 
lakom. 
Do 3 mesiacov odo dňa inštalácie je potrebné skontrolovať, či nemajú ktorékoľvek upevňovacie prvky 
(skrutky s maticami, bezmaticové skrutky, háky, kolíky na upevnenie k zemi, kužele) uvoľnené časti a 
v prípade ich detekcie sa musia také prvky doskrutkovať. Taký typ kontroly je potrebné vykonávať 
minimálne dvakrát ročne. 
Všetky nosné prvky, lôžka, háky, držiaky, steny na lezenie, prvky na prichytenie k zemi sa musia 
kontrolovať, či nejavia stopy poškodenia, hrdze, zničenia alebo deformácie. V prípade identifikácie 
takých problémov sa musia tieto prvky vymeniť. Navyše je potrebné zakaždým overiť, ako sú tieto 



prvky prichytené, a skontrolovať ich odolnosť. 
Pri lanách a hákoch je potrebné kontrolovať ich odolnosť (v prípade detekcie opotrebovania lán sa 
musia skontrolovať všetky časti trenia lán, tak na karabínke háka, ako aj na spojoch lôžka), 
deformáciu alebo koróziu hákov, príp. iných typov poškodenia, sa musia tieto prvky vymeniť. To isté 
sa týka bezpečnostných pásov a sedadiel s operadlom – v prípade detekcie opotrebovania 
jednotlivých častí alebo zničenia vlákien sa musí daný prvok vymeniť. 
Upevnenie šmykľavky na ihrisku sa musí tiež skontrolovať, ako aj upevnenie iných pevných prvkov 
(ako teleskopy, kormidlo, riadiace koleso a ostatné), pričom voľné prvky sa musia doskrutkovať. 
Všetky kryty skrutiek, ostré hrany sa musí kontrolovať a ak je to potrebné, musia sa tieto prvky 
vymeniť. 
Nakoniec je potrebné skontrolovať aj stabilitu a niveláciu celej súpravy. 
 
V. Čistenie prvkov ihriska 
Všetky prvky na ihrisku sa môžu čistiť vodou, pričom prvky vyrobené z plastových materiálov sa môžu 
čistiť vodou zmiešanou čistiacimi prostriedkami  (s miernym účinkom). Pozornosť je potrebné venovať 
skutočnosti, že v priebehu procesu čistenia sa nesmie povrch prvkov poškodiť. Drevené prvky sa 
nesmú čistiť drsnými materiálmi, ani čistiacimi prostriedkami. 
 
VI. Uskladnenie po ukončenie sezóny 
Demontáž časti ihriska nie je potrebná, avšak sa na zimnú sezónu odporúča. Ak je to možné, 
odmontujte a uskladnite šmykľavku, plátennú strechu, sedačky hojdačky s lanami, teleskopmi, 
kormidlami a ostatnými snímateľnými prvkami. 
 
VII. Bezpečnostné pokyny pri používaní 
Deti hrajúce sa na ihrisku musia byť vždy pod dohľadom dospelých. Odporúča sa nepoužívať ihrisko 
za nepriaznivých podmienok a predovšetkým keď prší (veľa prvkov ihriska a najmä základné dosky a 
prvky v pieskovisku sa môžu šmýkať, čím sa pre používateľa stávajú nebezpečnými). 
Deti by sa pri hraní na ihrisku mali riadiť nasledujúcimi pravidlami:  
- získať pokyny od dospelých osôb týkajúce sa používania ihriska (pred začatím hrania), 
bezpečnostné upozornenia, dovolené a nedovolené typy správania ako aj potenciálne 
nebezpečenstvo v dôsledku chybného alebo nesprávneho použitia ihriska 
- dodržiavať pokyny poskytnuté dospelými, ktorí na ne dozerajú; 
- nosiť oblečenie vhodné pre dané počasie, relatívne voľné, ale bez akýchkoľvek prvkov s 
vyčnievajúcimi voľnými časťami (napr. kapucne, opasky atď.), pričom nesmú mať nič zavesené okolo 
krku. 
 
Deti musia byť vopred informované, že nesmú skákať z rozhojdaných hojdačiek, hojdať sa musia 
v sede s hmotnosťou celého tela uprostred sedačky,  nesmú sa hojdať príliš vysoko a nedostať sa do 
blízkosti pohybujúcej sa hojdačky. Tiež nesmú hojdať prázdne a odľahčené sedačky a nesmú visieť 
zo sedačiek hlavou dole. Na jednej sedačke sa nesmú nachádzať dve a viac detí. 
Deti by mali byť tiež informované o účele každého prvku ihriska a o potrebe použitia týchto prvkov iba 
v súlade s ich zamýšľaným použitím, o rizikách vyplývajúcich z chybného alebo nesprávneho použitia 
jednotlivých prvkov ihriska, o možných zraneniach, ktoré môžu v takých prípadoch nastať, ako aj o 
všetkých typoch správania, ktoré má za následok také hrozby, ako napr. visenie z konštrukcií, kĺzanie 
sa chrbtom dopredu na šmykľavke alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako je poloha v sede atď. Je 
tiež zakázané liať vodu na šmykľavku. 
                                         
 
                     

                                                                


