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Generelle observationer
Hvis et fitnessredskab – eller dele heraf – behøver udskiftning og derfor kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal
der afspærres for at begrænse adgangen til fitnessparken indtil udskiftningen er foretaget.
BOLTE OG SKRUER PÅ DYNAMISKE/BEVÆGELIGE STATIONER
På grund af konstant og flittigt brug kan nogle bolte i tidens løb løsne sig og kan resultere i en løs og ustabil
konstruktion. Det kan medføre forskydninger og farlige klempunkter, og det er derfor meget vigtigt periodisk
at checke alle nut caps (plasthætter), bolte og skruer.
INSPEKTION AF NUT CAPS OG BOLTE
Nut caps bruges på alle Norwell Outdoor fitness stationer til
at dække bolthoveder og potentielt skarpe gevind.
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Når du checker en nut cap, som dækker en bolt,
så prøv at dreje cap’en.
Hvis den drejer, så skal bolten strammes.
For at komme ind til bolten, skal du fjerne toppen af
nut cap’en: Slå forsigtigt en skruetrækker igennem
toppen og lirk den løs.
Stram bolten indtil nut cap’ens underdel ikke længere
kan drejes, eller indtil den sidder helt tæt op mod
underlaget. Sørg for at bolten ikke over-strammes.
Sæt en ny top på nut cap’en.

PLASTIK- OG GUMMIDELE
Check og udskift om nødvendigt:
- Rør-caps, nut cap toppe
- Gummihåndtag, pedaler, fodplader, platorme, sæder
- Stickere, klæbemærker og ID-bånd
KUGLELEJER
Kuglelejerne er forseglede og skal ikke have hverken olie eller
fedt. I tilfælde af at et leje skal skiftes ud, skal man kontakte
en Norwell salgskonsulent.
DEN MALEDE OVERFLADE
Check for revner eller åbne pletter i den malede overflade og
forsegl med reparationsmaling.
RENGØRING
Rengør beskidte områder på fitness stationerrne med vand og
sæbe. Vær især opmærksom på stationer, som er monteret på
steder med meget saltholdig gus.
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Kvartalscheck
• Fjern alt der er bundet til eller tilføjet fitness stationerne, som f.eks. reb, snor, tøj, klæbemærker osv.
• Check fitness stationer efter for manglende, løse eller brækkede dele.
Vær ekstra opmærksom med de dynamiske stationer med bevægelige dele, som f.eks. Cross,
Air Walker og Hip.
• Check alle nut caps (plasthætter), og skift ud hvis nødvendigt.
• Check alle stickere, klæbemærker og ID-bånd, og skift ud hvis nødvendigt.
• Gå overfladen efter. Hvis der er revner eller tegn på rust i malingen bruges reparationsmaling
(f.eks. Motip Acryl Autolack).
• Check fitness stationens stabilitet. Hvis den føles bare en smule løs på fundamentet/overfladen,
skal fastgørelsen til fundament/overflade checkes og ekspansionsboltene strammes eller helt skiftes ud.
Om nødvendigt løsnes boltene og stationen fjernes helt.
• Check at alle betonfundamenter er dækket.
• Rengør beskidte områder på fitness stationerrne med vand og sæbe.
Vær især opmærksom på stationer, som er monteret på kystnære steder med meget saltholdig gus.
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Garantier
10 ÅRS GARANTI PÅ PC REDSKABER (E-coatet pulverlakeret)
– mod materiale- eller fabrikationsfejl og rustgennemtæring af rør, fundamenter og svejsninger.
2 ÅRS GARANTI
– mod materiale- eller fabrikationsfejl og rustgennemtæring af
alle bevægelige dele, og mod materiale- eller fabrikationsfejl
på gummi- og plastikdele.
GARANTIDÆKNING
Garantierne dækker ikke:
• Overfladerust.
• Overfladerust som resultat af slid og ælde.
• Skader på grund af vandalisme.
• Skader på grund af mangelfuld eller manglende vedligehold.
For garantidækning kræves, at installation og vedligehold
udføres som beskrevet af Norwell Outdoor Fitness.
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