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Ostrzeżenia 

1. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające powinny być zawsze zapięte. 

2. Ze względów bezpieczeństwa siedzonko powinno być tylko przymocowane do stelaża. Nie 

należy go używać do innego sprzętu. 

3. Nie nakładaj dodatkowego obciążenia na nośnik. 

4. Nie modyfikuj sprzętu. 

5. Nie używaj sprzętu jeśli jakaś część jest popsuta. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa 

Aby zapobiec wypadkom bądź zniszczeniom, należy postępować zgodnie z instrukcją:  
 

1. Dokładnie przeczytaj wszystkie części instrukcji i ściśle podążaj za wskazówkami. 

2. Używaj tylko akcesoriów dołączonych lub wyszczególnionych przez producenta. 

3. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 12 miesięcy, gdyż zawiera małe elementy. 

4. Urządzenie powinno być zmontowane i sprawdzone przez osobę dorosłą. 

5. Należy zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości. 

6. Tylko do użytku zewnętrznego. 

7. Należy sprawdzić wszystkie śrubki i nakrętki i jeśli to konieczne, dokręcić je. 

8. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, co najmniej 1,5 metra od 

zabudowań i przeszkód takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, linki                

z praniem lub przewody elektryczne. 

9. Zabrania się przebywania osób w zasięgu urządzenia, gdy jest ono używane. 

10. Nie instaluj urządzenia na asfalcie ani żadnym twardym podłożu. 

11. Pozostaw wszystkie elementy złączne mocno dokręcone, aż montaż zostanie zakończony 

dla ułatwienia budowy, a następnie mocno dokręć. 

12. Zabawa dzieci na urządzeniu zawsze powinna odbywać się pod nadzorem dorosłych 

dopóki nie będą sprawni fizycznie i pewni siebie.. 

13. Maksymalna waga 1 dziecka nie powinna przekraczać 20 kg. 

14. Zabrania się stania na siedzonku i przeciążania elementu. 

15. Zabrania się wychodzenia z siedzonka chyba, że przestało się ruszać. 

16. Zabrania się noszenia luźnych ubrań, workowatych (z kapturem), gdyż dzieci mogą być 

zostać uwięzione i pozbawione możliwości uwolnienia się samemu. 

17. Zabranie się dzieciom wspinania na części urządzenia. 

18. Należy usunąć wszystkie opakowania zawierające torebki, kartony itd., przed 

udostępnieniem urządzenia dziecku. 

19. Produkt wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do salonów fitness, 

przedszkoli, żłobków itp. 

20. Niezłożenie tego przedmiotu zgodnie z instrukcją może spowodować obrażenia                   

u użytkownika. 

21. Odpowiedni wiek: 12-30 miesięcy. 

22. Nie trzymaj rąk w pobliżu ruchomych części. 

23. Z urządzenia należy korzystać tylko pod nadzorem dorosłych. 

24. Dla optymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa dziecka należy się upewnić, że siedzonko 

nie przechyla się do przodu i dziecko nie wypadnie z niego. 

25. Upewnij się, że przy urządzeniu nie ma żadnych ostrych przedmiotów, które dziecko 

mogłoby dotknąć.  



26. Upewnij się, że system zabezpieczający nie jest zbyt luźny lub za ciasny dla dziecka. 

27. Zawsze używaj systemu zabezpieczającego i upewnij się, że dziecko jest zabezpieczone  

w siedzonku. 

28. Sprawdź temperaturę (ze względu na bezpośredni kontakt ze słońcem) siedzonka przed 

umieszczeniem w nim dziecka. 

Instrukcje montażu 

A 4 szt. M6 40mm bolt  

 
 

B 2 szt. M6 60 mm bolt 

 
C 2 szt. U screw  

 
 

D 14 szt. M6 washer 

 
E 10 szt. M6 spring washer 

 
F 10 szt. M6 domenut 

 
G 4 szt. M6 steel nut 

 
H 1 szt. Top bar  

 
I 2 szt. 

2 szt. 
Top leg 

 

 
J 4 szt. Bottom leg 

 
K 2 szt. Side stay bar 

 
L 1 szt. Swing seat 

 
M 2 szt. Plastic end cap for top leg 

 
N 1 szt. Spanner 

 
O 4 szt. Ground anchor 

 
P 4 szt. Plastic end cap for bottom 

leg 

          



 

Wymagane narzędzia:  Philips head screw driver 

Combination wrench  

 
 
Kroki montażu       

   Krok 1       

  Krok 2 

 

  Krok 2      

          

   

 

      

          

  Krok 3  Krok 3      

          

          

          

          

          

 Krok 1 Montaż nogi i górnego drążka    

          
    
1.-1 Zamocuj górny drążek H i górną nogę I razem, używając śrub     

 (śruba B x 1 + podkładka D x 1 + podkładka sprężynowa E x 1 + domenut F x 1)   

 1.-2 Umieść plastikowe zakończenie M na końcówkach nóg.     
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Krok 2 Montaż pręta bocznego 

2.-1 Zamocuj górną i dolną nogę oraz boczny drążek K razem używając (śruba A x 1+ podkładka D x 1 + podkładka  

sprężynowa E x 1 + domenut F x 1) 

2.-2 Umieść plastikową końcówkę P na każdą dolną nogę. 
         



 

 

 

Krok 3 Montaż górnego drążka i zestawu siedzeń 

3.-1 Przyłącz górny drążek H i huśtawkę siedzonka L (śruba C x 1 + nakrętka G x 2 + podkładka D x 4 + 

podkładka sprężynowa E x 2 + domenut F x 2) 

 
 

Krok 4 Montaż kotwy 

4.-1 Przymocuj kotwę O do otworu na dole przy każdej nodze i upewnij się, że kotwa jest dobrze 

przymocowana, a huśtawka zabezpieczona przed wywróceniem lub podniesieniem elementów 

wspornych podczas normalnego lub przewidywalnego niewłaściwego użycia. 

4.-2 Podczas wybierania miejsca do zamontowania urządzenia, należy wziąć pod uwagę przestrzeń 

wymaganą do huśtania/kołysania. Dopuszczając margines co najmniej 1,5 metra z każdej strony.  

Z tego powodu, unikaj ustawiania sprzętu w pobliżu wystających elementów, ścian, żywopłotów itp. 

4.-3 Kiedy urządzenie zostanie zamontowane, upewnij się, że jest umieszczone bezpiecznie i stabilnie, 

również w warunkach maksymalnego obciążenia. 

4.-4 Nie instaluj urządzenia w środku sauny lub w żadnym innym mokrym obszarze, ponieważ może 

zardzewieć. 

 

 

 

 

 

 

 



Konserwacja i przechowywanie 

1. Urządzenie powinno być zmontowane i sprawdzone przez osobę dorosłą. 

2. Regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby potrzebne do utrzymania napiętości przed 

skorzystaniem z huśtawki i wymień wszystkie popsute, wadliwe lub zagubione części. Nigdy 

nie próbuj samemu naprawiać popsutych części urządzenia. 

3. Regularnie sprawdzaj siedzenia huśtawki, liny, stalowe rurki i inne części, które są całkowicie 

zaciśnięte i zastąp uszkodzone lub brakujące części nowymi. 

4. Usuń zniszczone elementy dopóki nie zastąpisz ich nowymi. 

5. Na początku każdego sezonu nasmaruj wszystkie ruchome metalowe części i regularnie 

powtarzaj tę czynność podczas korzystania z urządzenia. 

6. Umiejscowienie huśtawki: 

A) umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, co najmniej 1,5 metra od zabudowań bądź 

przeszkód takich jak: ogrodzenie, garaż, dach, zwisające gałęzie, linki z praniem lub 

przewody elektryczne. 

B) nie instaluj urządzenia na asfalcie bądź jakiejkolwiek innej twardej powierzchni. 

C) umieść urządzenie w dobrze oświetlonym miejscu. 

D) nie używaj go w domu. 

7. Warunki atmosferyczne: 

a) huśtawka powinna powinna być sucha w momencie korzystania z niej. 

b) wiatr i ruchy powietrza powinny być spokojne i łagodne. 

c) nie należy używać huśtawki, gdy słońce świeci bezpośrednio w oczy i może powodować 

ograniczenie pola widzenia; ustaw huśtawkę tyłem do słońca. 

8. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Maksymalna waga jednego dziecka nie 

powinna przekraczać 20 kg. 

9. Należy zachować instrukcję do wglądu w przyszłości. 

10. Utrzymuj urządzenie w czystości. 



 


