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OSTRZEŻENIE: Tylko do użytku prywatnego ( niekomercyjnego).
Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją montażu, bezpieczeń-
stwa i konserwacji w niniejszym dokumencie. 

25 kg

6-36
MIES./ 
MTHS











Ostrzeżenie: Maksymalna wysokość upadku wynosi 112 cm

Waming: Maximum fall heights is 112 cm

UWAGA!
Zachowaj te informacje na przyszłość. 
Tylko do użytku prywatnego (niekomercyjnego). 
Przeznaczone dla dzieci od 6 do 36 miesiąca życia (max. 25 kg).
Użytkowanie tylko pod opieką dorosłych. 
Zabronione jest modyfi kowanie elementów produktu, to może doprowadzić do poważnych obrażeń. 
Zachowaj dodatkowe części- mogą być potrzebne w trakcie konserwacji lub naprawy urządzenia.
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Karta informacyjna dla konsumentów dotycząca 
materiałów powierzchniowych na place zabaw

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (Consumer Product Safety Commission - 
CPSC) szacuje, że rocznie na szpitalnych oddziałach ratunkowych w USA leczy się około 100 000 urazów powstałych 
na skutek upadku na ziemię. Urazy związane z tym zagrożeniem należą zazwyczaj do najpoważniejszych ze wszystkich 
urazów na placu zabaw i mogą prowadzić do śmierci, w szczególności w przypadku urazu głowy. Nawierzchnia pod i 
wokół placu zabaw może być głównym czynnikiem decydującym o zmniejszeniu ryzyka powstania urazów po upadku. 
Jest rzeczą oczywistą, że upadek na powierzchnię amortyzującą ma mniejsze prawdopodobieństwo spowodowania 
urazu, niż upadek na twardą powierzchnię. Plac zabaw nigdy nie powinien być umieszczany na twardych powierzch-
niach, takich jak beton
czy asfalt, i choć trawa może wydawać się zdatna, to w miejscach o dużym natężeniu ruchu może szybko zmienić się 
w ubitą twardą ziemię. Rozdrobniona kora, wióry drzewne, drobny piasek lub drobny żwir są uważane za dopuszczalne 
powierzchnie amortyzujące, gdy są zainstalowane i utrzymywane na odpowiedniej głębokości pod i wokół placu zabaw.

W tabeli B.1 wymieniono maksymalną wysokość, od której dziecko nie powinno być narażone na urazy głowy zagraża-
jące życiu w przypadku upadku na cztery różne materiały sypkie, jeżeli są one zainstalowane i utrzymywane na głębo-
kości 150 mm, 225 mm i 300 mm.

Tabela B.1 - Wysokość spadania w milimetrach, od której nie przewiduje się urazu głowy zagrażającego życiu

  
Należy jednak wiedzieć, że nie można zapobiec wszelkim urazom spowodowanym upadkiem z wysokości, bez względu
na to, czy stosowany jest materiał powierzchniowy.

Zaleca się, aby materiał amortyzujący rozchodził się co najmniej 1 800 mm we wszystkich kierunkach od obwodu urzą-
dzeń stacjonarnych, takich jak ramy wspinaczkowe i prowadnice. Dzieci mogą jednak celowo wyskakiwać z ruchomej
huśtawki, Przez to możliwość materiał amortyzujący powinien rozciągać się w przedniej i tylnej części huśtawki na od-
ległość równą co najmniej dwukrotnej wysokości punktu obrotu mierzonej od punktu znajdującego się w miejscu pod 
punktem obrotu na konstrukcji nośnej. 

Informacje te mają na celu pomóc w porównaniu rzeczywistych właściwości absorpcji wstrząsów przez materiały. Żaden
konkretny materiał nie jest polecany bardziej niż pozostałe. Jednakże, każdy materiał jest skuteczny tylko wtedy, gdy 
jest
właściwie konserwowany. Materiały powinny być okresowo sprawdzane i uzupełniane w celu utrzymania prawidłowej 
głębokości. Wybór materiału zależy od rodzaju i wysokości wyposażenia placu zabaw, dostępności materiału na danym 
terenie oraz jego kosztu. 

Informacje te zostały zaczerpnięte z publikacji CPSC „Plac zabaw - Przewodnik informacji technicznych” oraz 
„Podręcznik bezpieczeństwa na publicznych placach zabaw”.
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Typ Materiału
Głębokość materiału powierzchniowego

150 mm 225 mm 300 mm

Rozdrobniona kora 1800 mm 3000 mm 3300 mm

Wióry drzewne 1800 mm 2100 mm 3600 mm

Drobny piasek 1500 mm 1500 mm 2700 mm

Drobny żwir 1800 mm 2100 mm 3000 mm
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ZALECENIA MONTAŻU    
-  Przestrzegaj ściśle instrukcji.
-  Montaż musi być przeprowadzony przed osoby dorosłe.
-  Kiedy zamontujesz już produkt, zachowaj tą instrukcję na przyszłość. Instrukcja może być potrzebna do zidentyfi kowania poszczególnych 

części w przypadku reklamacji.
-  Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Jeśli którejś z części brakuje, prosimy skontaktować się z posprzeda-
żowym działem serwisowym.

-  Pozostaw dodatkowe części jako części zamienne. 
 Wymiary podane w instrukcji są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od sposobu montażu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
-  Zgodnie z wymogami, odległość od huśtawki do podłogi powinna wynosić przynajmniej 20 cm. Pozwala to zachować bezpieczeństwo użytko-

wania. Odległość od podłoża może być regulowana dzięki hakom regulującym.
-  Ostrzeżenie: Ten produkt jest przeznaczony jedynie dla dzieci między 6 a 36 miesiącem życia.
-  Ostrzeżenie: Waga użytkownika nie może przekraczać 25 kg.
-  Ostrzeżenie: Zawiera małe części-ryzyko połknięcia przez dzieci.
-  Ten produkt jest jedynie do użytku indywidualnego (niekomercyjnego). Pod żadnym pozorem nie może być używany w parkach, szkołach, 

hotelach, czy innych publicznych strefach wypoczynkowych.
-  Huśtawka powinna zostać zamontowana na płaskiej powierzchni, 2 metry od jakichkolwiek obiektów i przeszkód (ściany, ogrodzenia, drzew, 

linek do prania, kabli itd.)
-  Huśtawkę montuj tyłem do słońca, aby promienie słoneczne nie oślepiały twojej pociechy. 
-  Huśtawka powinna być montowana na amortyzującej powierzchni takiej jak piasek, ściółka drewniana, guma, gąbka. Nie montuj huśtawki na 

twardych powierzchniach takich jak: beton, asfalt itd. Szczegółowe informacje dotyczące podłoża można znaleźć  w dołączonej karcie informa-
cyjnej konsumenta.

-  Starannie odpakuj części produktu.
-  Nie pozwól, aby dzieci bawiły się opakowaniami.
-  Sprawdź diagram poniżej aby zobaczyć maksymalną wysokość spadania.

KONSERWACJA
-  Wszystkie części powinny być sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu.
-  Sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki czy ściśle przylegają. Dokręć je jeśli jest taka potrzeba.
-  Sprawdzaj oznaki zużycia nakrętek śrub. Jeśli brzegi nie są gładkie, trzeba je wymienić.
-  Jeśli haki na górnej belce (nad głową) są starte w ponad 10 %, względem początkowej grubości, powinny być zastąpione identycznymi z orygi-

nalnymi uchwytami.
-  Wszystkie części poddawane ciągłemu tarciu, powinny być regularnie smarowane przy użyciu odpowiedniego smaru.
-  Podłoże, na którym znajduje się huśtawka powinno być regularnie sprzątane, aby usunąć z niego kamienie, czy inne przedmioty mogące 

spowodować obrażenia w trakcie upadku.
-  W trakcie zimy, kiedy produkt jest nieużywany, zaleca się rozmontowanie urządzenia, aby uniknąć zniszczeń przez pogodę.
-  Regularnie sprawdzaj miejsca łączenia liny z siedzeniem huśtawki. Jeśli otwory mają ślady zużycia, siedzenie huśtawki powinno być wymienio-

ne. Sprawdzaj cz siedzenie huśtawki, łańcuchy, liny i inne części zestawu nie są zniszczone.
-  Wszystkie modyfi kacje i naprawy powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta.
-  Uszkodzone części powinny być wymienione zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli huśtawka skrzypi zaaplikuj odpowiedni smar. Nie używaj 

smaru płynnego, który spłynie ze smarowanej części. 
Wysokość huśtawki można dopasować przez pociągnięcie liny przez plastikową pętlę- wysokość siedzenia może być dopasowane tak, 
aby odpowiadało użytkownikowi.

Życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania huśtawki.
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