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Huśtawka obrotowa 360 stopni
Instrukcje montażu

Dziękujemy za zakup huśtawki obrotowej 360 stopni,
Wybrane przez Państwa zewnętrzne centrum zabaw odpowiada europejskim standardom i zostało certyfi kowane przez niezależne biuro 
laboratoryjne. Ta huśtawka spełnia wszystkie wymagania Australijskiej normy AS4685 i EN71, została certyfi kowana przez niezależne 
laboratorium. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje montażu, bezpieczeństwa i pielęgnacji 
zawarte w niniejszym dokumencie.

Porady montażowe:
Uwaga!
Postępuj zgodnie z instrukcją montażu do każdej litery. Ten produkt musi być zmontowany i sprawdzony przez osobę dorosłą. Nieprze-
strzeganie instrukcji montażu i konserwacji może spowodować obrażenia ciała. Dokręcaj wszystko ręcznie, aż huśtawka zostanie w pełni 
zmontowana; następnie skręć wszystko solidnie za pomocą dostarczonych narzędzi.        Kartę instrukcji 
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ może ona być potrzebna na później, aby pomóc serwisowi posprzedażowemu 
w identyfi kacji części, które mogą być potrzebne. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnej z części. Nadmiar części 
można zachować jako części zamienne do późniejszego wykorzystania w razie potrzeby.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga!
Produkt ten nie może być stosowany przez dzieci poniżej 36 miesięcy (małe części mogą zostać połknięte). jest on przeznaczony tylko dla 
dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 
Musi być stosowany pod nadzorem dorosłego.
Huśtawka nie jest odpowiednia dla dzieci o wadze powyżej 50 kg.                 
Zawsze opiekuj się małymi dziećmi, dopóki nie będziesz pewien, że są one na tyle sprawne fi zycznie i pewne siebie, aby obsługiwać 
huśtawkę.

Ryzyko upadku
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w domu i nie powinien być używany w parkach i ogrodach publicznych, w 
szkołach, na polach kempingowych, w hotelach, publicznych miejscach wypoczynku itp.  Huśtawka powinna być ustawiona na płaskiej po-
wierzchni i w odległości 2 metrów od wszystkich innych rzeczy, konstrukcji lub przeszkód (ścian, ogrodzeń, drzew, linii do mycia lub kabli 
elektrycznych itp.), które mogłyby spowodować obrażenia podczas użytkowania. Produkt nie może być ustawiany na twardych powierzch-
niach takich jak (beton, asfalt itp.). Plac zabaw musi być osadzony w podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Można zacząć go używać tylko 
wtedy, gdy beton jest suchy. Zakotwienia, haki i mocowania muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu. Należy dokręcać 
wszystkie poluzowane. Sprawdzić śruby i wymienić te, które mają ostre krawędzie. Nie należy ustawiać the huśtawki w kierunku słońca. Nie 
pozwalaj dzieciom schodzić z huśtawki podczas jej ruchu. Nie dopuszczać innych dzieci w pobliże huśtawki, gdy jest ona używana. Nie 
wyrzucać opakowań w naturze i nie pozostawiać w zasięgu dzieci.

Konserwacja
Części metalowe nie wymagają szczególnej opieki. Jednak w niektórych regionach (np. nadmorskich) niektóre powłoki mogą być podat-
ne na uszkodzenia. W tym przypadku zaleca się stosowanie środków antykorozyjnych. Wszystkie części podlegające stałemu tarciu mogą 
być regularnie smarowane za pomocą odpowiedniego smaru. Podłoże, na którym znajduje się gra, powinno być regularnie kontrolowane. 
Wszystkie elementy, takie jak kamienie lub inne przedmioty, które mogłyby spowodować obrażenia w przypadku upadku, powinny zostać 
usunięte. W okresie zimowym, gdy urządzenie nie jest używane, zaleca się jego schowanie w celu uniknięcia pogorszenia jego stanu z 
powodu złych warunków atmosferycznych.

Praktyczne porady
Na zestawie huśtawkowym powinny być regularnie przeprowadzane pewne kontrole bezpieczeństwa. Kontrola ta obejmuje, jeśli to 
konieczne, usunięcie ostrych krawędzi, wymianę brakujących osłon śrub, dokręcenie nakrętek i śrub itp. w celu uniknięcia niebezpieczeń-
stwa, przez zużycie.

Ostrzeżenie!
Ze względów bezpieczeństwa, zabawka musi być osadzona w podłożu:
Umieść zabawkę w pożądanej pozycji, zaznacz kwadrat 350 x 350 mm wokół każdej z nóg (nogi muszą znajdować się na środku kwadra-
tu) i wykop otwór o głębokości 350 mm. Otwór ten należy wypełnić minimum 300 mm betonu. Nie należy przekraczać poziomu gruntu. 
Zamontować element osadzający w środku betonu tak, aby elementy mocujące do wkręcania słupków były ponad betonem. Gdy beton 
będzie suchy, przykręcić słupki do elementów osadzających.

WAŻNE !
Przed regularnym używaniem placu zabaw, należy odczekać aż beton wyschnie.


