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OSTRZEŻENIE: TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO NA ZEWNĄTRZ !
Aby zagwarantować bezpieczeństwo, proszę zwrócić szczególną uwagę na montaż, 
i opiekę nad dziećmi, instrukcje do powyższych wyszczególnione w niniejszym dokumencie.
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Uwaga: Maksymalna wysokość upadku wynosi 170 cm 
Nie pozwól, aby dzieci bawiły się jednocześnie z huśtawkami 
i ramami do koszykówki.

Warning: Maximum fall heights is 170 cm
WARNING: Do not allow childrens to use swing
and basketball frames at the same time
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INSTRUKCJE MONTAŻU    
Należy zachować do wykorzystania w przyszłości      
Uwaga: Tylko do użytku domowego na zewnątrz. 

Szanowny Kliencie,     
Aby zagwarantować bezpieczeństwo, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na instrukcje montażu, bezpieczeństwa i pielęgnacji wy-
szczególnione w niniejszym dokumencie.

PORADY DOTYCZĄCE MONTAŻU
Proszę postępować zgodnie z instrukcją montażu dokładnie tak, jak 
podano.
- Ten produkt musi być montowany przez dorosłego. 
- Zachowaj kopię instrukcji montażu do wykorzystania w przyszło-
ści, Może to być szczególnie przydatne do identyfi kacji części, 
jeśli serwis posprzedażowy jest wymagany. 

- Norma EN 71-8, rozdział 4-6 wymaga minimalną odległość mię-
dzy podłożem a huśtawką dwuosobową wynoszącej 40 cm oraz 
minimalną odległości między podłożem a huśtawką wynoszącą 
35 cm. Odległości te są ważne dla bezpiecznego użytkowania. 
Po zmontowaniu placu zabaw należy je sprawdzić. W przypadku 
niezgodności, nie wahaj się skontaktować z naszym serwisem 
posprzedażowym. 

- Radzimy, aby huśtawka nie była skierowana w stronę słońca. 
- Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnej 

z części. Jeśli okaże się, że brakuje Ci jakiejś części, skontaktuj 
się z naszym działem obsługi posprzedażowej. 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 
- Produkt ten nie może być stosowany przez dzieci poniżej 36 miesiąca 
życia. Jest odpowiedni tylko dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat o maksy-
malnej wadze 35 kg, należy go stosować pod nadzorem dorosłych.

-  Na huśtawce może bawić się jednocześnie 6 dzieci.
-  Ponieważ ten produkt zawiera małe części, które mogą zostać 

połknięte, należy przechowywać je z dala od dzieci poniżej 36 
miesięcy.

-  Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego 
w domu i nie może być używany w parkach i ogrodach publicz-
nych, w szkołach, na polach kempingowych, w hotelach, na 
publicznych terenach rekreacyjnych itp.

-  Zestaw huśtawkowy powinien być ustawiony na płaskiej po-
wierzchni w odległości 2 metrów od wszystkich innych rzeczy, 
konstrukcji lub przeszkód (ścian, ogrodzeń, drzew, linek do prania 
lub kabli elektrycznych itp.), które mogłyby spowodować obraże-
nia podczas użytkowania.

-  Produktu tego nie wolno ustawiać na twardych powierzchniach, 
takich jak beton, asfalt lub inne twarde powierzchnie. Zalecamy 
montaż na trawie lub innych miękkich powierzchniach.

-  Ten zestaw huśtawkowy musi być mocno osadzony w podłożu. 
W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją. Użytkować 
tylko kiedy podłoże jest suche.

-  Kotwy powinny być umieszczone na równym poziomie z ziemią 
lub pod ziemią, w celu zmniejszenia ryzyka potknięcia się.

-  Poza hakami i mocowaniami należy regularnie sprawdzać zako-
twienie.

-  Opakowania należy utylizować w sposób przemyślany.
-  Nie pozwól, aby dzieci bawiły się opakowaniem.
-  Montaż powinien być przeprowadzony pod nieobecność dzieci 

aby uniknąć połknięcia przez nie małych części.

MOCOWANIE DO PODŁOŻA
1. Złożyć zestaw huśtawki całkowicie i umieścić go w żądanym 

miejscu.
2. Zlokalizować i oznaczyć położenie nóg mocujących.
3. Sprawdzić wymiary podane na rysunku i w razie potrzeby skory-

gować.
4. Pod czterema nogami zaznaczyć kwadrat o wymiarach 350 na 

350 mm i wykopać otwór o głębokości 360 mm.
5. Wypełnić te otwory betonem zgodnie z rysunkiem prostokąta. 

Górna część betonu nie powinna przekraczać poziomu gruntu.
6. Umieścić nogi mocujące w betonie w odpowiednim miejscu (patrz 

punkt 2). Upewnić się, że nawiercony koniec nóg mocujących 
znajduje się powyżej poziomu betonu.

7. Po osadzeniu betonu należy wkręcić stopy w nogi mocujące.
8. Przed użyciem huśtawki upewnić się, że beton jest całkowicie 

suchy.
9. Przykryć beton ziemią. Zalecamy okresowe sprawdzanie zako-

twienia.

KONSERWACJA
Wszystkie części metalowe są ocynkowane i malowane prosz-
kowo w celu ochrony przed rdzą, jednak w niektórych miejscach 
w pobliżu wody zalecamy dodatkowe zabezpieczenie przed ko-
rozją. Powierzchnie wszystkich części powinny być sprawdza-
ne co najmniej raz w miesiącu, szczególnie w przypadku urzą-
dzeń takich jak haki na belce napowietrznej. Jeżeli oprzyrządo-
wanie i haki zużywają się w ponad 10% swojej pierwotnej gru-
bości, należy je wymienić na takie same oprzyrządowanie, jak 
oryginalne. Należy sprawdzać wszystkie nakrętki i śruby pod ką-
tem szczelności i dokręcić je w razie potrzeby. Aby sprawdzić 
wszystkie pokrycia pod kątem śrub i ostrych krawędzi i wymie-
nić w razie potrzeby. Zabawki mogą się zawalić lub być niebez-
pieczne, jeśli nie będą regularnie sprawdzane. Wszystkie czę-
ści, które podlegają ciągłemu tarciu, powinny być regularnie 
smarowane odpowiednim środkiem smarnym. Podłoże, na któ-
rym znajduje się produkt, powinno być regularnie kontrolowane. 
Wszystkie elementy, takie jak kamienie lub inne przedmioty, któ-
re mogłyby spowodować obrażenia w obszarze upadku, powin-
ny być usunięte. Wszystkie używane urządzenia i części muszą 
być wymienione na części dostarczone przez nasz serwis po-
sprzedażowy lub przez autoryzowanego sprzedawcę detalicz-
nego. W przypadku wprowadzenia przez konsumenta jakichkol-
wiek zmian w zabawce należy je przeprowadzić zgodnie z in-
strukcjami producenta. Rdzewiejące powierzchnie i elementy ru-
rowe należy piaskować i w razie potrzeby przemalowywać far-
bą nie na bazie wody. -Należy sprawdzić siedzenia huśtawko-
we, łańcuchy, liny i inne mocowania pod kątem występowania 
śladów zużycia; wymienić w razie potrzeby zgodnie z instrukcja-
mi producenta.

PRAKTYCZNA RADA
Częste pytania i uwagi !

BEZPIECZEŃSTWO
Należy regularnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa tego 
produktu. Kontrole te powinny obejmować, w razie potrzeby star-
cie wszelkich ostrych krawędzi, wymianę brakujących osłon oraz 
dokręcanie nakrętek i śrub. Kontrole te powinny być przeprowa-
dzane w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub niszczenia zesta-
wu huśtawkowego w wyniku normalnego zużycia.

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo upadku !

WAŻNE: Przed użyciem zjeżdżalni pocze-
kaj, aż beton się ustabilizuje i regularnie 
sprawdzaj zakotwienia
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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 za-
baw może być głównym czynnikiem decydującym o zmniejszeniu ryzyka powstania urazów po upadku. Jest rzeczą oczy-
wistą, że upadek na powierzchnię amortyzującą ma mniejsze prawdopodobieństwo spowodowania urazu, niż upadek 
na twardą powierzchnię. Plac zabaw nigdy nie powinien być umieszczany na twardych powierzchniach, 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 zagrażają-
ce życiu w przypadku upadku na cztery różne materiały sypkie, jeżeli są one zainstalowane i utrzymywane na głębokości 
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”.

PL

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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