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HUŚTAWKA z siedziskiem plastikowym 

 
 

Montaż powinien być wykonany przez specjalistę lub osobę mającą doświadczenie w 
skręcaniu oraz instalowaniu podobnych konstrukcji. 
UWAGA! Podczas skręcania elementów plastikowych należy uważać aby nie dokręcać 
śrub które przez nie przechodzą zbyt mocno – zbyt mocne dokręcanie może spowodować 
deformację i pękanie elementów plastikowych. 
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Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji aby zapoznać się z zasadami montażu, bezpiecznego użytkowania, 
konserwacji oraz przechowywania wyrobu.  
Instrukcję należy pozostawić do wglądu przez cały okres eksploatacji wyrobu 
Aby bezpiecznie korzystać z wyrobu NIE WOLNO:  

-aby dzieci uczestniczyły podczas montażu wyrobu; 
-aby dzieci samodzielnie regulowały elementy wyrobu; 
-aby dzieci korzystały z zestawu bez opieki dorosłych; 
-aby dopuszczalne obciążenie przewidziane do danego zestawu było przewyższane. 
 

 
 

1. PRZEZNACZENIE WYROBU 

 
Huśtawka jest przeznaczona do użytku prywatnego w pomieszczeniu oraz na zewnątrz. 
Dopuszczalne obciążenie wyrobu – 50kg. 
 
 

2. DANE TECHNICZNE 
Tabela 1 

Wymiary gabarytowe, mm 

Długość siedziska 415 

Szerokość siedziska 170 

Max wysokość poprzeczki 
do podwieszania huśtawki 

2500 

Minimalna odległość siedziska od podłoża, mm 400 

Wiek użytkownika 3+ 

Maksymalne obciążenie wyrobu, kg 50 

Minimalny wiek użytkownika 3 lata 

Waga wyrobu, kg 1,5 

Termin przydatności, (nie mniej niż) 5 lat 

Strefa klimatyczna 
Klimat 

umiarkowany 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. KONSTRUKCJA 
3.1 Skład zestawu. 

3.1.1    Wyrób stanowi składalną i rozkładalną konstrukcję zbudowaną z plastikowego siedziska oraz linek. 
3.1.1.2 Materiały użyte do produkcji wyrobu są dopuszczone do użytku w produkcji wyrobów przeznaczonej dla dzieci, 

posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyrób zgodny z normą EN-71. 
 
UWAGA! Producent zawsze ma prawo do wnoszenia zmian w wyglądzie, wyposażeniu oraz konstrukcji w związku z ciągłym 

ulepszaniem wyrobu. 
 

4. WYPOSAŻENIE 
 

LP Nazwa Oznaczenie Ilość, szt 

1 Huśtawka 110.001.001.001 1 

2 Hak oczkowy IO-2.3.11.00.001 2 

3 Obudowa 
DSK 05-011 

 

2 

4 Zaślepka 
DSK 05-012 

 

2 

5 Karabińczyk SC-001-02 2 

Elementy  montażowe 

6 Nakrętka M8 

 

2 

7 Podkładka 

 
2 
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5. PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI I MONTAŻ 

 
Rozpakuj wyrób, rozłóż wszystkie jego części na wcześniej przygotowanym do montażu miejscu. Sprawdź czy niczego nie 
brakuje, jeśli wszystkie elementy się zgadzają, rozpocznij montaż wg schematu: 
 

 

 
 
UWAGA! MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA DO SIEDZISKA HUŚTAWKI TO 400MM! 

 
6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI 

 

6.1 Wyrób przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia. 
6.2 Dzieci mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej. 
6.3 Maksymalne obciążenie na wyrób  – 50kg. 
6.4 Element linowy może być wykorzystywany w jednym czasie tylko przez jedną osobę. 
6.5 Podczas deszczu oraz w okresie zimowym zaleca się zdejmować elementy linowe. 
6.6 Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z wyrobu, właściciel powinien codziennie przeprowadzac wizualne oględziny 
wyrobu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, powinien je natychmiast zniwelować. Jeśli naprawa jest niemożliwa, nie 
wolno korzystać z wyrobu. 
6.7 Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić prawidłowe dokręcenie elementów mocujących oraz wszystkich łączeń. Jeśli 
jakiś element jest poluzowany, należy go dokręcić. Należy sprawdzić czy liny nie uległy przetarciu. W przypadku wyrkycia 
nieprawidłowości nie wolno korzystać z wyrobu.  
6.8 Aby uniknąć kontuzji, w strefie bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne przedmioty. 
 
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wypadku! 
 

7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

7.1 Transport wyrobu odbywa się w opakowaniu kartonowym producenta dowolnym sposobem, który zapewni jego 
trwałość. 

7.2 Przed montażem wyrób należy przechowywać w firmowym opakowaniu, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. 
7.3 Do przewożenia wyrobu w inne miejsce zaleca się użycie opakowania firmowego. 
 

8. UTYLIZACJA 

8.1 Przed utylizacją wyrobu należy: 

 zdemontować zestaw, demontaż należy wykonać w kolejności odwrotnej do instrukcji montażu; 

 posortować detale zgodnie z rodzajem materiałów użytych do ich produkcji. 
8.2 Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia i zagrażających życiu. 
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8.3 Utylizację elementów należy wykonać zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w danym kraju. 
 

9. WARUNKI GWARANCJI 
 

9.1 Termin gwarancji jest ustalony na 12 miesięcy od dnia zakupu.  
9.2 Gwarancja zostaje utracona w przypadku: 

 uszkodzenia wyrobu w transporcie; 

 nieprawidłowego przechowywania wyrobu, nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji; 
ingerencji w konstrukcję wyrobu wykonanej samowolnie.   

 
 

 


