Instrukcje dotyczące korzystania z hamaka
Cieszymy się bardzo, że kupiliście Państwo nasz hamak. Mamy nadzieję, że przez wiele ciepłych
sezonów będzie on dawać Państwu dużo radości, wygodny dla tak zasłużonego wypoczynku i
relaksu.
Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki prawidłowego użytkowania hamaka, szczególnie
w przypadku, kiedy to nabyliście Państwo swój pierwszy hamak.

Prawidłowe wieszanie hamaka.
1) Konstrukcja nośna, na której będzie wisiał hamak (ściany, belki, stropy, drzewo, płot,
słup itp.) muszą być mocne i wytrzymałe, zgodnie z deklarowaną przez producenta
nośnością danego modelu hamaka. Stan techniczny konstrukcji, haków i lin sprawdzaj
dokładnie i regularnie.
2) Zalecane linki nośne to linki zrobione z bawełny, nylonu, sizalu lub polipropylenowe o
minimalnej grubości od 5mm do 12mm i zalecanej długości 1 metra.
3) Nowy hamak bawełniany rozciąga się przy użytkowaniu. Oznacza to, że hamak należy
powiesić na odpowiedniej wysokości, tak aby przy korzystaniu z niego wciąż wisiał on w
powietrzu. Środek hamaka może obniżyć się od 30 do 50 cm w zależności od obciążenia
go podczas użytkowania.
4) Jak zawiesić hamak,
a) Umieść haki na wysokości od 1,7 do 1.9 m powyżej podłogi lub gruntu.
Optymalna odległość pomiędzy hakami powinna wynosić ok. 4.5m (patrz rysunek).
Niemniej jednak minimalna odległość, aby w pełni rozkoszować się wygodą hamaka może
wynosić do 3 metrów. Wtedy to pozycja leżąca na hamaku jest bardziej fotelowa.
Odległość ta jest sprawą indywidualną i najlepiej wypróbować ją samemu według
uznania. Im większa odległość tym bardziej horyzontalna pozycja leżenia. Nie należy
jednak przekraczać długości 4,5 m.

b) Zawieś na linie, zgodnie ze sposobem stosowanym przez Majów od wieków zastosuj węzeł wiązany według sposobu prezentowanego na poniższym rysunku.

c) Jeśli prezentowany sposób wiązania jest dla Państwa niezrozumiały bądź tez
skomplikowany sugerujemy zastosowanie sposobu europejskiego – haczyk rozporowy
oraz karabińczyk takie jak na zdjęciu poniżej.

d) Ustal odpowiednią wysokość: Regulując długości lin bądź też zwiększając lub
zmniejszając odległość haków ustaw środek wiszącego hamaka na wysokości uda. Jest to
najbardziej optymalna wysokość zawieszania hamaka. (patrz rysunek) Wysokość ta
pozwoli ci siedzieć w hamaku ze stopami płasko na ziemi, a kolana będą lekko ugięte.

Wysokość zawieszenia hamaka jest też sprawą bardzo indywidualną. Należy jednak
pamiętać, aby nie był on zawieszony za wysoko, gdyż trudno będzie na nim usiąść oraz
za nisko, aby w momencie siedzenia / leżenia w nim wisiał jednak w powietrzu. Proszę
próbować dostosować wysokość według własnego uznania.

Bezpieczne korzystanie z hamaka
a) Przed położeniem się na hamaku upewnij się, że konstrukcja jest stabilna a liny
dobrze zapięte. W tym celu popchnij hamak w dół rękami.
b) Uwaga! Hamak to nie ZABAWKA, upewnij się że Twoje dziecko nie używa go jako
huśtawki. Zawsze bądź z dzieckiem przy hamaku. Hamak wykonany jest z tysięcy
linek, dziecko pozostawione bez opieki może zaplatać się w linki i zrobić sobie
krzywdę !
c) NIGDY nie wolno stawać ani stanąć na zawieszonym hamaku.
d) Nie należy przeciążać hamaka. Istnieją różne rozmiary, które są dostosowane do
różnej wagi. Sprawdź jaka jest nośność Twojego hamaka.
e) Nie korzystaj z hamaka nosząc biżuterię oraz ubrania z metalowymi ozdobami, które
to mogą uszkodzić bawełniane sznureczki.
f) Jeśli bawełniany sznureczek hamaka zostanie rozerwany, nie zostawiaj tak hamaka,
tylko zwiąż natychmiast rozerwane końce na mocny supeł. Struktura bawełny pozwoli
na utrzymanie dotychczasowej struktury splotu i wytrzymałości hamaka.

Pranie / czyszczenia hamaka
Hamak wykonany z bawełny jak każde ubranie czy tez tkanina brudzi się szczególnie gdy
używamy go w ogrodzie. Proponujemy prać hamak ręcznie w ciepłej wodzie z użyciem
łagodnego detergentu. Po wypraniu suszyć poprzez rozłożenie jak do używania. Do
prania kolorowych hamaków używaj proszków bądź płynów przeznaczonych do prania
kolorów.
Upewnij się, że podczas prania linki nośnie nie są poplątane. Nie wolno prac hamaka w
pralce, gdyż ruch obrotowy wirnika poplącze linki nośne a tym samym sprawi że hamak
nie będzie już więcej do użytku! Sugerujemy prać ręcznie zgodne z poniższym rysunkiem.

Gwarancja
Hamak używany zgodnie z zaleceniami producenta będzie wieloletnia ozdobą Państwa
ogrodu bądź werandy. Niemniej jednak producent udziela 6 miesięcznej gwarancji na
swój produkt w razie jakichkolwiek usterek związanych z używaniem hamaka, jednak
należy stosować się do poniższych zaleceń producenta;
- Nie wolno wystawiać hamaka na długotrwałe (ponad tygodniowe non-stop) działanie
promieni słonecznych a kiedy hamak nie jest używany powinien być schowany, bądź tez
pozostawać w cieniu. Dotyczy to przede wszystkim hamaków kolorowych. Hamaki są
kolorowane przy pomocy naturalnych barwników, które to są czułe na długotrwałe
działanie promieni słonecznych.
- Zwijać i przechowywać można wyłącznie hamak, który jest suchy. Jest to ważne
szczególnie w przypadku chowania hamaka na kilka dni po weekendowym używaniu na
działce.
- Hamak nie może pozostawać na zewnątrz podczas miesięcy jesiennych i zimowych.
- Hamak nie może być wystawiany na śnieg i mróz.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń wynikających z pocięcia sznurków
nożami , nożyczkami czy tez innymi ostrymi narzędziami.
- Nie wolno hamaka samemu przerabiać, farbować, przedłużać czy tez skracać, wszelka
ingerencja w strukturę splotu może powodować nieuznanie gwarancji.
- Przechowywać wyłącznie w miejscach które są niedostępne dla gryzoni, szczególnie w
domkach działkowych i rekreacyjnych, nawet minimalne nadgryzienie linki hamaka, może
spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Uważać na noszoną biżuterie i metalowe ozdoby ubrań, które to mogą przeciąć bądź też
uszkodzić bawełnianą siatkę hamaka.
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań czy też niejasności czekamy na kontakt od
Państwa.
Mamy nadzieje, że zakupiony w naszym sklepie hamak będzie dla Państwa odrobiną wygody,
która przecież należy się każdemu.

