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STELAŻ NA HAMAK 240kg ZENEK

Produkcja: Heavy Metal Hamaki  
Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1. OSTRZEŻENIA
• Montaż powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby 

dorosłe.

• Montaż powinien sie odbywać na twardy i stałym podłożu.

• Urządzenie posiada małe przedmioty, które mogą być połknięte 
przez dzieci.

• Należy wystrzegać się poddawania przedmiotu wysokiej 
temperaturze oraz mocnym uszkodzeń fizycznym.

• Należy chronić stelaż przed skrajnymi warunkami 
atmosferycznymi - takimi jak mróz, śnieg, deszcz oraz silny 
wiatr!

• Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności stelaża i/lub 
hamaka.

• Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby są 
poprawnie dokręcone oraz części  są prawidłowo połączone.

2. SPECYFIKACJA
• Model: Zenek / Heavy Metal 
• Wymiary: Wysokość: 125cm, Szerokość: 120cm 
• Rozstaw między hakami: 360cm
• Rozmiar otworów mocujących: 11 mm
• Udźwig maksymalny: 240kg
• Materiał: Stal piaskowana proszkowana
• Ilość elementów: 
• 2x nóżki, 2x profil krótszy, 2x profil dłuższy
• 20x podkładki okrągłe
• 12x nakrętek, 18x zaślepek
• 12 nakładek zaślepek 40x40
• 2x haki, 8 śrub mocujących (M10)

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszkodzenia związane 
z nieprawidłowym użyciem i montażem stelaża. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.
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3. OPIS ZESTAWU
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4. MONTAŻ
Przed rozpoczęciem montażu, należy zaślepić profile nasadkami i 
zaślepkami i przygotować klucz 2x17.

1. Na początku trzeba połączyć nogi (A) z dwoma krótszymi 
profilami stelażu (B) przy pomocy krótszych śrub M10 (4x) 
z nakrętkami i podkładkami. Na początku wszystkie śruby 
dokręcamy ręcznie, gdyż ułatwi to prawidłowe ułożenie części i 
ewentualne poprawki.

2. Następnie montujemy montujemy dłuższe profile (C) pomiędzy 
dwoma krótszymi (tak jak na drugim obrazku) z jednej i drugiej 
strony. Używamy do tego dłuższych śrub M10 oraz nakrętek i 
podkładek.
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3. Dokręcamy haki, służące do wieszania 
hamaka, używając pozostałych elementów.  
Na końcu dokręcamy wszystkie śruby kluczem oraz nakładamy  
wszystkie zaślepki i osłonki.


