
Markki® Swing-keinun asennus
EN 71-8 -standardin mukainen

Maksimi käyttäjämäärä:  2
Käyttäjän enimmäispaino:  50 kg
Ikäsuositus:   3–12-vuotiaille
 
Huom! Ainoastaan kotitalouskäyttöön

Yleistä
Ainoastaan aikuinen saa koota tuotteen. Asenna keinu peh-
meälle ja tasaiselle alustalle, ei koskaan betonille tai asfal-
tille. Keinun asennuspaikan valinnassa huomioi, että keinun 
ympärille jää vähintään 2 metriä tilaa ympäröiviin esteisiin, 
esim. rakennuksiin, aitoihin ja pensaisiin.
Turvallisuuden varmistamiseksi tarkista vähintään kerran 
vuodessa keinun runko-osat sekä kiinnitysruuvien kireys. 
Keinulaudat, narut ja kiinnittimet on tarkistettava vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, ja kuluneet tai rikkoutuneet 
osat on vaihdettava.

Yläkaaren kokoaminen
Asenna ensin 50x70-suojatulpat ylä-
kaaren putken päihin. 

Suojatulpat 50x70 
painetaan yläkaa-
ren päihin.

Korvalevyparin kiinnitys, 2 kpl 
M8x80-ruuveja, Nyloc-mutterit, 
aluslevyt molemmin puolin.

Tämän jälkeen kiinnitetään korvalevypari alla olevan kuvan 
mukaisesti yläkaaren molempiin päihin kahdella M8x80 
-ruuvilla ja Nyloc-mutterilla, aluslevyjä molemmin puolin 
käyttäen.

Jalkojen asentaminen
Asenna ensin jalkojen yläpäähän 
pyöreät suojatulpat. 

Nosta yläkaaren toinen pää maasta irti niin, että saat asen-
netuksi jalat toiseen päähän M8x80-ruuvein ja Nyloc-mutte-
rein, aluslevyjä molemmin puolin käyttäen. 
Nosta yläkaaren toinen pää ylös ja asenna toisen pään jalat 
paikoilleen.

Nyloc-mutteri Aluslevy

Ruuvi M8x80

Jalan asennus korvalevyyn:  
2 kpl M8x80-ruuveja ja 
Nyloc-muttereita/jalka, alus-
levyt molemmin puolin
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Asennus valamalla
Asenna jokaisen jalan alapäähän 
kaksi M8x80-ruuvia Nyloc-mutte-
rein kuvan mukaisesti.

Asennus upotuslevyin
Asenna jokaisen jalan alapäähän alla olevan kuvan mukai-
sesti upotuslevyt M8x80-ruuvein ja mutterein aluslevyjä 
käyttäen. Kaiva keinulle samanlaiset kuopat maahan kuin 
valuasennuksessa (ks. mittapiirros vasemmalla). 

Nosta keinu asennuskuoppiin, asenna keinu vaakasuoraan 
ja tue hyvin. Peitä sen jälkeen asennuskuopat pintamaan 
tasalle, ja tiivistä maa hyvin.

Keinulaudan asennus
Asenna keinulaudat U-pulteilla yläkaareen alla olevan kuvan 
mukaisesti, ja säädä laudan korkeudeksi n. 400 mm maan 
pinnasta.

Kaiva keinulle oheisen mittapiirroksen 
mukaiset 300 mm syvät kuopat maa-
han (piirroksen mitat millimetreinä).

Upotuslevyjen asen-
nus, M8x80-ruuvit ja 
mutterit, aluslevyt.

Tarkastus
Tarkista kaikkien ruuviliitosten riittävä kireys, ja varmista, 
että putoamisalustassa ei ole mitään sinne kuulumatonta.

Nosta keinu valukuoppiin, asenna keinu vaakasuoraan ja tue 
hyvin valua varten. Vala betonipaakut jokaisen jalan juureen 
alla olevan kuvan mukaisesti.

Valmistaja:  
Markki Oy
Ollinkankaantie 108
62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax  (06) 488 5361
markki@markki.fi www.markki.fi
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