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9.  Połóż miękką podkładkę pod huśtawką jeśli podłoże jest twarde.
10. Upewnij się, że huśtawka jest bezpiecznie zamontowana. 

Sprawdź uważnie huśtawkę, instalacje, pierścienie mocujące i 
punkty zawieszenia. 

11. Jeśli lina jest poluzowana, lub zniszczona, trzeba ją wymienić 
przed ponownym użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
Tak jak w każdej aktywności rekreacyjnej, podczas huśtania również 
może dojść do urazu. Poniższe informacje obejmują najczęstsze 
przyczyny wypadków użytkowników i opiekunów, oraz informacje 
jak im zapobiegać.
Przyczyny wypadków:
-  Próby skoków na huśtawkę: można łatwo upaść i doznać urazu. 

Zawsze ostrożnie siadaj na huśtawce.
-  Siedzenie zbyt blisko krawędzi: zawsze siedź na środku huśtawki. 

Siedzenie blisko krawędzi może skutkować uderzeniem, jeśli stra-
cisz panowanie nad huśtawką. Upewnij się, że pianka ochraniają-
ca krawędzie jest w dobrym stanie.

-  Stracenie panowania: kiedy użytkownik traci panowanie nad 
huśtawką, wzrasta ryzyko doznania obrażeń. Unikaj huśtania do 
wysokiego stopnia nachylenia, aby uniknąć upadku i urazu. 

-  Alkohol i narkotyki: upośledzają koordynację, co może znacznie 
zwiększać ryzyko upadku.

-  Słaba konserwacja produktu: upewnij się aby sprawdzić huś-
tawkę przed każdym użyciem. Sprawdzaj czy nie ma przebić i 
ostrych krawędzi na huśtawce, sprawdzaj linę pod kątem przetarć 
i metalowe elementy pod kątem rdzy. 

INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTAŻ NIE JEST WYMAGANY.
Wyjmij huśtawkę z opakowania i przymocuj  do siatki. Wysokość 
można regulować dzięki łańcuchom które możesz zamocować na 
swojej ogrodowej huśtawce, 

WAŻNE
PRZECZYTAJ I I PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI ORAZ WSZYSTKICH 
ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

 UWAGA!  ZAWIERA MAŁE ELEMENTY- RYZYKO 
  POŁKNIĘCIA. 
  NIEZALECANE DLA DZIECI PONIŻEJ 
  3 ROKU ŻYCIA. 
 UWAGA! MAKSYMALNA WAGA 150 KG.
 UWAGA!  DO UŻYTKU TYLKO POD KONTROLĄ 
  DOROSŁYCH.
 UWAGA!  DO MONTAŻU PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

ODPOWIEDZIALNOSĆ
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były w pełni 
bezpieczne. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bez-
pieczeństwa- użytkownik podejmuje ryzyko poniesienia obrażeń 
podczas użytkowania produktu. Wszystkie produkty są sprzeda-
wane na tych samych warunkach i żaden przedstawiciel fi rmy nie 
może się ich zrzec, lub ich zmienić.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
-  Rekomendowany wiek użytkowania, powyżej 5 lat.
-  Nie zostawiaj dzieci bez opieki podczas zabawy
-  UWAGA: użytkowanie dozwolone tylko pod opieką dorosłych
-  Użytkowanie produktu powinno zawsze przebiegać według 

zasad bezpieczeństwa
-  Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania pro-

duktu

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA
Skontroluj huśtawkę przed każdym użyciem,  poniższe warunki 
mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
1.  Haki i zawieszenia muszą być regularnie smarowane. Sprawdzaj 

czy na metalowych częściach nie osadza się rdza- jeśli zauważysz 
rdzę, wymień bezzwłocznie dane części.

2.  Sprawdzaj siedzisko, oraz liny, na których jest zawieszona huś-
tawka, czy nie ma żadnych pęknięć lub przetarć.

3.  Sprawdzaj czy siatka huśtawki nie jest przetarta, lub czy nie ma 
skutków jej zużycia od skręcania się huśtawki. Aby to ocenić 
poluźnij liny w miejscu, w którym podejrzewasz zniszczenie i 
ostrożnie obejrzyj włókna liny. Jeśli widzisz przetarcie wymień 
bezzwłocznie linę.

4.  Huśtawka powinna być przechowywana  pod przykryciem, na 
przykład w torbie plastikowej. Upewnij się, że huśtawka jest 
sucha i nie jest przechowywana na słońcu.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
1.  Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.
2.  Przed rozpoczęciem użytkowania huśtawki, upewnij się, że pier-

ścienie są mocno przymocowane, tak aby nie zsuwały się z lin. 
3.  Wysokość punktu zawieszenia powinna pozwalać na komforto-

we siedzenie na huśtawce. Odpowiednia wysokość od podłoża 
to 40 cm, nie powinno się przekraczać tej wysokości.

4.  Maksymalne obciążenie to 150 kg.
5.  Zabronione jest używanie huśtawki jako hamaka- maksymalne 

nachylenie to 45°.
6.  Nie kładź nic pod huśtawką.
7.  Nie skacz z huśtawki, lub na huśtawce. 
8.  Huśtawka powinna być złożona przez osoby dorosłe a dzieci do 

12 roku życia muszą być pod stałą kontrolą rodziców podczas 
zabawy na huśtawce.
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ASSEMBLY IS NOT REQUIRED.
Take the swing out of the box,and attach it to your swing set.

WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS, 
         NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

WARNING! MAXIUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 150KGS.
WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!
WARNING! ADULT ASSEMBLING REUIRED!

4.   Maximum capacity is 150KGS

Height is adjustable by chain to fit your backyard swing.

REQUIRED

40cm from


