
INSTRUKCJA SKŁADANIA:
Wyjmij huśtawkę z pudełka i sprawdź, czy ma-
teriał jest nieuszkodzony. W przypadku, gdy 
materiał posiada wady, prosimy nie korzystać z bocia-
niego gniazda.
Produkt nie wymaga składania. Huśtawkę należy tylko 
wyjąć z opakowania i przymocować do dwóch wystar-
czająco mocnych punktów zawieszenia, takich jak silna 
gałąź drzewa, belka nośna lub huśtawka.

ASSEMBLY INSTRUCTION:
Take the swing out of the box and check that 
the material is undamaged. If the material has 
flaws, please do not use the swing.
The product does not require assembly. The swing sho-
uld only be taken out of the packaging and attached 
to two sufficiently strong suspension points, such as a 
strong tree branch, a support beam or a swing.
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OSTRZEŻENIE!                                             
•	Nieodpowiednie	dla	dzieci	w	wieku	poniżej	5	lat.	
•	Wyłącznie	do	użytku	domowego	(wewnątrz	i	na	zewnątrz).																																																									
•	Do	użytku	pod	bezpośrednim	nadzorem	osoby	dorosłej.																																																															
•	W	trakcie	użytkowania	zachować	szczególną	ostrożność	ze	względu	na	ryzyko	upadku.
•	 Produkt	przeznaczony	dla	osób	o	wadze	do	100kg.
•	Opakowanie	nie	jest	zabawką.	Przechowuj	poza	zasięgiem	dzieci	ze	względu	na	ryzyko	uduszenia	lub	innego	

wypadku.

Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości.
Produkt jest zgodny z normą EN 71.

INSTRUKCJA INSTALACJI
•	Huśtawkę	montujemy	w	bezpiecznej	odległości	od	stropu	lub	punktu	mocowania	jak	i	od	ziemi	(min	40	cm).
	 Odpowiednio	daleko	od	wszelkich	źródeł	niebezpieczeństwa	tj.	kable,	lampy	i	inne	wystające	elementy.
•	 Luz	boczny	jest	niezbędny.	Huśtawka	musi	zostać	zamontowana	z	dala	od	ścian,	mebli	i	innych	potencjalnie	nie-

bezpiecznych obiektów. Zachowaj wolne miejsce ze wszystkich stron bocianiego gniazda. Bezpieczna odległość 
to	min	2,5m	liczona	od	krawędzi	ramy.

•	 Sugerowane:	Zawieś	huśtawkę	nad	miękką	powierzchnią,	taką	jak	trawa.	Jeśli		bocianie	gniazdo	zostało	powie-
szone	nad	twardą	powierzchnią,	umieść	matę	pod	huśtawką,	aby	zmniejszyć	ryzyko	obrażeń	przy	upadku.

•	Upewnij	się,	że	huśtawka	jest	dobrze	zawieszona	zanim	z	niej	skorzystasz.
•	Właściciel	lub	dorosła	osoba	sprawująca	nadzór	nad	bawiącymi	się	dziećmi,	jest	odpowiedzialna	za	przekazanie	

informacji użytkownikom jak bezpiecznie korzystać z urządzenia.

INSTRUKCJA KONSERWACJI ORAZ POSTĘPOWANIA Z ELEMENTAMI 
ZUŻYWAJĄCYMI SIĘ WSKUTEK NORMALNEJ EKSPLOATACJI
•	 Zaleca	się	sprawdzenie	stanu	technicznego	huśtawki	przed	każdym	użyciem,	gdyż	urządzenie	zawiera	elementy	

zużywające się wskutek normalnej eksploatacji.
•	 Elementy	zużywające	się	należy	wymienić	na	nowe	gdy	zostanie	stwierdzone,	że	obecne	nie	nadają	się	do	prawi-

dłowego użytkowania urządzenia.
•	 Podczas	stwierdzenia	zużycia	się	części	należy	zaprzestać	użytkowania	produktu.
•	 Elementy	zużywające	się	powinny	być	zastąpione	identycznymi	z	pierwotnymi	lub	o	identycznych	właściwo-

ściach. W celu wymiany elementów zużywających się lub uzyskania informacji na ich temat należy zwrócić się do 
producenta urządzenia.

•	Ogniwa	łańcucha	wskutek	normalnej	eksploatacji	ulegają	naturalnemu	zużyciu	w	formie	przetarcia.	Zużycie	łań-
cucha	można	zauważyć	poprzez	przetarcie	się	ogniw	i	widoczne	ślady	rdzy	na	ich	powierzchni.	Łańcuch	powi-
nien zostać wymieniony na identyczny lub o identycznych właściwościach technicznych i spełniających wymogi 
wytrzymałościowe	oraz	bezpieczeństwa.	

•	Wierzchnia	warstwa	liny	wraz	z	upływem	czasu,	wskutek	normalnej	eksploatacji	ulega	naturalnemu	zużyciu	
w	formie	przetarć	lub	rozwarstwień.	Zużycie	liny	można	zauważyć	poprzez	przetarcie	lub	rozwarstwianie	się	
wierzchniej	warstwy	(widoczne	rozstrzępione	włókna	lub	widoczny	rdzeń	wewnętrzny	liny).	Lina	powinna	zostać	
wymieniona na identyczną lub o identycznych właściwościach technicznych i spełniających wymogi wytrzyma-
łościowe	oraz	bezpieczeństwa.

•	Huśtawka	może	zostać	zapakowana	w	torbę	(plastik	lub	inny	materiał)	po	użyciu,	po	upewnieniu	się,	że	huśtaw-
ka	jest	sucha.	Nie	przechowuj	jej	na	słońcu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
•	 Przed	użyciem	przeczytaj	uważnie	niniejsze	instrukcje.
•	Wysokość	huśtawki	powinna	być	odpowiednio	wyregulowana,	aby	była	zarówno	wygodna,	jak	i	nie	wisiała	wię-
cej	niż	40	cm	nad	ziemią.	Przekraczanie	tego	poziomu	jest	zabronione.

•	Maksymalne	obciążenie	wynosi	100kg.
•	Huśtawka	nie	może	być	używana	jako	hamak	-	maksymalne	pochylenie	to	45	°.
•	Nie	umieszczaj	niczego	pod	huśtawką,	z	wyjątkiem	maty	zabezpieczającej,	jeśli	jej	użycie	jest	wskazane.
•	Nie	skacz	na	lub	z	huśtawki.
•	 Staraj	się	pozostać	na	środku	bocianiego	gniazda	by	zachować	równowagę.	Utrata	równowagi	może	spowodo-

wać upadek.
•	Huśtawka	powinna	być	zamontowana	przez	osobę	dorosłą.	Dzieci	(w	wieku	poniżej	12	lat)	powinny	korzystać	z	

huśtawki pod nadzorem osoby dorosłej.
•	 Sprawdź	dokładnie	huśtawkę,	wyposażenie,	pierścień	mocujący	i	punkty	zawieszenia.	Przed	użyciem	wymagane	

jest bezpieczne dopasowanie.
•	 Jeśli	lina	jest	przetarta	lub	luźna,	kołysanie	jest	niedozwolone.
•	 Zakaz	korzystania	z	huśtawki	pod	wpływem	alkoholu	lub	innych	środków	odurzających.

WARNING!
•	Not	suitable	for	children	under	5	years.
•	 For	domestic	use	only	(indoor	and	outdoor).
•	 To	be	used	under	the	direct	supervision	of	an	adult.
•	 Take	special	care	during	use	due	to	the	risk	of	falling.
•	 The	product	is	intended	for	persons	weighing	up	to	100kg.
•	 The	packaging	is	not	a	toy.	Keep	out	of	the	reach	of	children	due	to	a	risk	of	suffocation	or	other	accident.

Compliant with EN 71.
Keep the instruction for future references.

INSTALLATION
•	When	installing	the	swing	adequate	overhead	clearance	is	essential	and	not	more	than	40	cm	from	ground	level	
is	recommended.	Far	enough	away	from	all	sources	of	danger,	e.g.	cables,	lamps	and	other	protruding	elements.

•	 Lateral	clearance	is	essential.	Place	the	swing	away	from	walls,	structures,	furniture	and	other	play	areas.	Main-
tain	a	clear	space	on	all	sides	of	the	swings.	A	minimum	of	2.5m	from	frame	edge	is	recommended.

•	 Suggested:	Hang	your	swing	above	a	soft	surface	such	as	grass.	If	above	a	hard	surface,	place	a	mat	under	the	
swing to reduce danger from falling.

•	Make	sure	the	swing	is	suspended	well	before	using	it.
•	 The	owner	or	adult	person	supervising	playing	children	is	responsible	for	providing	information	to	users	on	how	
to	use	the	device	safely.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
•	 It	is	recommended	to	check	the	technical	condition	of	the	swing	before	each	use,	as	the	device	contains	parts	

that are subject to wear and tear as a result of normal operation.
•	Wear	parts	must	be	replaced	with	a	new	ones	when	found	to	be	unsuitable	for	proper	use.
•	 STOP	using	if	any	parts	are	broken	or	loose.
•	Wearing	parts	should	be	replaced	with	identical	or	original	ones.	To	replace	wearing	parts	or	to	obtain	informa-
tion	about	them,	contact	the	device’s	seller.

•	 Chain	links	are	subject	to	natural	wear	as	a	result	of	normal	operation.	Chain	wear	can	be	seen	by	wiping	links	
and	visible	rust	marks	on	their	surface.	The	chain	should	be	replaced	with	identical	or	identical	technical	proper-
ties that meet the strength and safety requirements.

•	 The	top	layer	of	the	rope	with	the	passage	of	time,	due	to	normal	operation,	undergoes	natural	wear	in	the	form	
of	abrasions	or	delamination.	Rope	wear	can	be	seen	by	wiping	or	delamination	of	the	top	layer	(visible	frayed	
fibres	or	visible	inner	core	of	the	rope).	The	rope	should	be	replaced	with	identical	or	identical	technical	proper-
ties that meet the strength and safety requirements.

•	 The	swing	can	be	packaged	in	a	bag	(plastic	or	other	material)	after	use,	after	making	sure	the	swing	is	dry.	Do	
not store in the sun.

USAGE SAFETY INSTRUCTION
•	 Read	the	instructions	carefully	before	use.
•	 The	swing	height	should	be	adjusted	appropriately	to	be	both	comfortable	and	not	more	than	40cm	above	the	
ground.	 Exceeding	this	level	is	forbidden.

•	Maximum	capacity	is	100KGS.
•	 The	swing	is	not	permitted	to	be	used	as	a	hammock	-	maximum	tilt	of	45°.
•	Do	not	place	anything	under	the	swing,	except	a	safety	mat	if	appropriate.
•	Do	not	jump	onto	or	off	the	swing.
•	 Try	to	stay	in	the	middle	of	the	swing	to	maintain	balance.	Loss	of	balance	may	cause	you	to	fall.
•	 The	swing	should	be	set	up	by	an	adult.	Children	(under	12	years	old)	using	this	swing	must	be	under	the	super-
vision	of	an	adult.

•	 Check	the	swing,	the	facilities,	the	fixing	ring	and	hanging	points	carefully.	A	secure	fit	is	required	before	using.
•	 STOP	using	if	any	parts	are	broken	or	loose.
•	Using	swing	under	influence	of	alcohol	or	drug	use	is	forbidden.	Jumper	coordination,	loss	of	control	as	well	as	

injuries are greatly increased.
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