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HUŚTAWKA OGRODOWA - BOCIANIE GNIAZDO PODUCHA 
INSTURKCJA MONTAŻU

GARDEN SWING - NEST SWING CUSHION
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE
1. Ważne! Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Zamontuj huśtawkę do zacisku na zestawie huśtawkowym.
3. Wyreguluj linę. 
4. Odległość między huśtawką a podłożem powinna wynosić co najmniej 35 cm.
5. Odległość między huśtawką a ramą powinna wynosić co najmniej 30 cm..
6. Odległość pomiędzy zaciskami wahadłowymi powinna wynosić 45 cm.
7. Odległość między akcesoriami huśtawki powinna wynosić 45 cm.
8. Sprawdź, czy huśtawka została prawidłowo zainstalowana, zawisając przez kilka sekund na linie.
9. Postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą przeglądów i konserwacji.
10. Huśtawka nadaje się tylko do prywatnego użytku domowego. 
 Maksymalne indywidualne obciążenie huśtawki to 50 kg. 
11. Huśtawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia.
12. Instrukcje te należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Ostrzeżenie
Do złożenia przez dorosłego.

Uwagi!
Tylko do użytku domowego.
Maksymalna waga użytkownika wynosi 50 kg.
Odpowiednie dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Maksymalna liczba użytkowników wynosi 1.



     PL
Ogólne zasady bezpieczeństwa:
• Bezpieczne pole zabawy odnosi się do strefy rozciągającej się na 200 cm poza huśtawka ze wszystkich stron. Strefa 

bezpieczeństwa przed i za zestawem do zabawy na huśtawce wynosi 200 cm..
• Bezpieczny plac zabaw musi być wolny od wszelkich konstrukcji, ogrodzeń, garażu, domu, zwisających gałęzi, linii 

pralniczych, przewodów elektrycznych i innych przeszkód, aby zapewnić bezpieczną zabawę. 
• Nie należy montować w kierunku chodników lub kładek.
• Powierzchnia gruntu musi być równa. Instalacja zestawu na pochyłym podłożu może spowodować jego przechylenie 

lub uszkodzenie stelażu. Takie pochylenie nakłada dodatkowe obciążenia na wszystkie połączenia i złącza, a z cza-
sem powoduje ich poluzowanie i uszkodzenie.

• Nie należy montować zestawu do zabawy na betonie, asfalcie żwirowym, upakowanej ziemi lub innej twardej po-
wierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia.

• Poniżej znajduje się lista zalecanych pokryć podłoża.
      • Podwójnie rozdrobniona kora mulcz 50 cm
    • Jednolite wióry drzewne    50 cm
    •  Drobny żwir       50 cm
    • Drobny piasek     
• Instrukcje te należy zachować do wykorzystania w przyszłości. 

Bezpieczna zabawa:
• Na miejscu musi być zapewniony nadzór dorosłych dla dzieci w każdym wieku cały czas.
• Należy nauczyć dzieci bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy.
• Ubieraj odpowiednio dzieci. Unikaj akcesoriów, ubrań ze sznurkami ściągającymi, ubrań luźno dopasowanych oraz 

przedmiotów ze sznurkami umieszczonych wokół szyi, które mogłyby zaplątać się lub zahaczyć o sprzęt. Również 
kaski rowerowe powinny być zdejmowane przed zabawą na placu zabaw.

• Wreszcie, co nie mniej ważne: należy kierować się zdrowym rozsądkiem, aby uniknąć wszelkich możliwych niebez-
piecznych sytuacji.

• W mokrych warunkach atmosferycznych nie należy grać na sprzęcie z powodu potencjalnie śliskiej nawierzchni, a w 
okresach mrozów nawet najbardziej miękka nawierzchnia może zmienić się w bardzo twardą. 

• Akcesoria należy zdejmować i zabierać do ciepłych pomieszczeń, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.
• Korzystanie z placu zabaw lub akcesoriów w inny sposób niż przewidziany może prowadzić do uszkodzeń lub obra-
żeń ciała. Nie należy skręcać ani owijać huśtawek, lin łańcuchowych ani żadnych innych akcesoriów. Skręcanie liny 
zmniejsza wytrzymałość i może spowodować uwięzienie.

• Ostrzeż dzieci by nie:
• Wyskakiwały z huśtawek, gdy są w ruchu.
• Bujały pustym siedziskiem lub innymi pustymi akcesoriami.
• Kołysały się pod kątem.
• Bujać się zawieszonym do góry nogami.
• Chwytać lub zatrzymywać inne dzieci na jakimkolwiek ruchomym sprzęcie.
• Przechodzić blisko, przed, pomiędzy lub za ruchomymi akcesoriami..
• Przestrzeż dzieci, aby siedziały na środku huśtawki z pełnym obciążeniem na siedzeniach. Na każdym siedzisku 

powinno siedzieć tylko jedno dziecko.
• Wspinanie się lub zawieszanie na ramie zestawu  jest niedozwolone. Na skutek upadku mogą powstać poważne 

obrażenia ciała.

Kontrola i konserwacja:
• Ważne! W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników zestawu zabawowego, zestaw musi być poddany wy-

mienionym poniżej kontrolom bezpieczeństwa raz na początku każdego sezonu, a następnie dwa razy w miesiącu w 
trakcie sezonu użytkowania.

• Sprawdź cały sprzęt, aby upewnić się, że jest dobrze skręcony. Uwaga: zbyt mocno dokręcone okucia zgniatają włók-
na drewna, co prowadzi do rozszczepienia desek.

• Sprawdź pozostałe okucia, wsporniki i klamry wahadłowe również pod kątem rdzy, która może mieć wpływ na wytrzy-
małość. Uszkodzone części należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta.

• Sprawdź, czy kotwy gruntowe są zabezpieczone. W razie potrzeby zmienić położenie lub wymienić.
• Wszystkie akcesoria można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. 
• Sprawdzić stabilność zestawu.
• Sprawdzić otoczenie pod kątem bezpośredniego zagrożenia, takiego jak zwisające gałęzie, linie pralnicze i luźne 

materiały.
• Instrukcję tę należy zachować w celu uzyskania dalszych informacji.

Obowiązki klienta:
• Do obowiązków klienta należy przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji, aby upewnić się, że produkt 

nie starzeje się przedwcześnie. Te przeglądy i konserwacja zostały wymienione w niniejszej instrukcji.
Klient musi podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

DOKŁADNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM
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1. Swing arrives in a swinging body,
  an inflatable cushion and a pump.

2. Inflate the cushion with a pump

3. Open the zipper on the back of swing
   bottom,and put the cushion inside it.
   

4. Rings at top of ropes can be hung on
  any swing hardware attachment.

5. Adjust the rope to fit your height.

Montaż

1. Huśtawka jest dostarczana w pokrowcu, 
do zestawu w chodzą jeszcze nadmuchi-
wana poduszka i pompka. 

2. Nadmuchaj poduszkę za pomocą pompki.

3. Otwórz zamek błyskawiczny z tyłu 
wahadłowego dna i włóż do niego 
poduszkę..

   

4. Pierścienie na górze liny mogą być 
zawieszone na dowolnym okuciu 
huśtawkowym.

5. Wyreguluj linę tak, aby dopasować ją 
do swojego wzrostu.
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Important! Carefully read this instruction before use.1. 
Install the swing to the swing clamp on the swing set.2. 
Adjust the rope. 3. 
The distance between the swing and the ground should be at least 35 cm.4. 
The distance between the swing and the frame, should be at least 30 cm.5. 
The distance between the swing clamps should be 45 cm.6. 
The distance between swinging accessories should be 45 cm.7. 
Check the swing has been installed correctly by hanging in the rope for few seconds.8. 
Follow the manual for inspection and maintenance.9. 
The swing is only suitable for private domestic use. The swing is suitable for 10. 
individual weighting up to 50 kg. 
The swing is not suitable for children under 3 years.11. 
Keep these instructions for further reference.12. 

Warning
To be assembled by an adult.

Warnings!
Only for domestic use.
Maximum user weight is 50 Kg.
Suitable for children from 3-10 years.
Maximum number of users is 1.

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT



EN
                 

 CAREFULLY READ THIS INSTRUCTION BEFORE USE

General safety instructions:
The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and • 
behind a swinging accessory is 200 cm.
The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires • 
and other obstacles to ensure safe play. 
Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.• 
The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or “rack”. This leaning puts • 
additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
Do not install your play set over concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface • 
can result in serious injury.
The following is a list of recommended ground covers.• 

Double shredded bark mulch  50 cm• 
Uniform wood chips  50 cm• 
Fine gravel   50 cm• 
Fine sand   50 cm• 

Save these instructions for future reference.• 

Safe play:
On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.• 
Teach the children to play safe.• 
Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed • 
around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before 
playing on playground equipment.
Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.• 
Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of • 
frost, even the softest pavement can change into a very hard surface. 
Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C• 
Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not • 
twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may 
cause entrapment.
Caution children no to:• 

Jump off swings while they are in motion.• 
Swing empty seats or other empty accessories.• 
Swing at an angle.• 
Hang upside down from any part of the gym set.• 
Grasp or stop another child on any moving equipment.• 
Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.• 

Caution children to sit in centre of the swings with their full weight on the seats. Only one child per each planned occupant • 
seat should be allowed.
Climbing or hanging on the frame of the play set must not be permitted. Serious injuries can be result from fails.• 

Inspection and maintenance:
Important! To ensure the safety of the users of the play set, ithe play set has to be subjected to the safety inspections men-• 
tioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split • 
boards.
Check the remaining hardware, brackets and swing clamps also for rust, which can have effect on the strength. Replace • 
defective parts according to the manufacturer´s instructions.
Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reposition or replace.• 
All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent. • 
Check the play sets stability.• 
Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.• 
Keep this instruction for further reference.• 

Customer responsibilities:
It is the customer´s responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prema-• 
turely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.• 
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Installation

1. Swing arrives in a swinging body,
  an inflatable cushion and a pump.

2. Inflate the cushion with a pump

3. Open the zipper on the back of swing
   bottom,and put the cushion inside it.
   

4. Rings at top of ropes can be hung on
  any swing hardware attachment.

5. Adjust the rope to fit your height.


