
Manuál k obsluze - Houpačka ve tvaru kruhu

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek v našem obchodě. Před
montáží a použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli předejít
poškození výrobku způsobené nesprávným použitím. Pokud bude výrobek předávám třetím
osobám, musí být předán včetně tohoto návodu.

Před použitím

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny v této příručce.

Důležité informace

● Tuto houpačku musí sestavit dospělí.

● K montáži jsou zapotřebí dvě dospělé osoby.

● Děti mohou houpačku používat až po jejím řádném sestavení a zajištění.

● Doporučeno pro děti od 3 let.

● POZOR! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - MALÉ ČÁSTI!



● Používání této houpačky vyžaduje neustálý dohled dospělé osoby.

● Maximální nosnost je 300 kg.

● Ujistěte se, že je přídržná konstrukce bezpečná.

● Zkontrolujte, zda místo pro zavěšení nemá praskliny, plíseň nebo známky hniloby.

● V ideálním případě by měla být houpačka zavěšená nad trávou, pískem nebo jiném
měkkém povrchu.

● Nemontujte houpačku nad tvrdý povrch, např. asfalt, beton, zhutněnou zeminu,
dlaždice nebo cihlovou podlahu. Pád na tvrdý povrch může způsobit vážné zranění
nebo smrt uživatele.

● Jednotka musí být zavěšena tak, aby na obou stranách byla zachována bezpečná
vzdálenost dva a půl metru bez přítomnosti jakéhokoli předmětu nebo překážky.

● Houpačku lze ji zavěsit na rám do A, sestavu pro houpačky nebo na větev stromu o
průměru alespoň 25 cm.

● Vzdálenost od země by neměla přesáhnout 40 cm.

● K lanu jsou připevněny dva esovité háčky, které umožňují nastavit délku.

● Nezapomeňte lana pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky opotřebení. Lana
se časem opotřebují. Pokud barva lana vybledne nebo pokud se lano snadno třepí či
při tření mezi prsty uvolňuje práškovitý materiál, doporučujeme lano vyměnit.

Obecné bezpečnostní pokyny

● Nepoužívejte herní zařízení, pokud chybí nebo jsou uvolněné šrouby nebo matice.
Před každým použitím VŽDY zkontrolujte, zda jsou hrací zařízení a všechny jeho
části dobře upevněny a stabilní.

● Vždy odstraňte z hrací plochy kameny, ostré předměty nebo jiné materiály, které by
mohly představovat nebezpečí pro uživatele.

● K houpačce nepřipevňujte žádné předměty, které nejsou výslovně určeny pro použití
se zařízením, jako jsou švihadla, prádelní šňůry, vodítka pro domácí zvířata, kabely a
řetězy, protože mohou představovat nebezpečí udušení.

● Ocelové a plastové díly použité ve vašem zařízení podléhají běžnému opotřebení.
Dochází k postupnému opotřebení materiálu, jehož rychlost závisí na míře vystavení
UV záření, znečištění ovzduší a venkovních povětrnostních podmínkách.



● Před každým použitím je nutné produkt zkontrolovat. To mimo jiné znamená, že je
třeba zkontrolovat, zda není houpačka prasklá, nadměrně opotřebená, zda nechybí
některé díly, zda nejsou uvolněné spoje a zda není celkově porušená. Pokud
houpačka vykazuje známky slabosti nebo poškození, je nutné ji okamžitě přestat
používat, zařízení řádně uskladnit nebo omezit přístup uživatelů, dokud nebude stav
opraven.

● Ujistěte se, že jsou zavěšená lana na obou koncích zajištěna a utažena, aby dolů
nevisela žádná volná lana, která by mohla způsobit nebezpečí udušení.

● Nadměrné kroucení lan může způsobit jejich předčasné opotřebení a ovlivnit jejich
pevnost.

● Ke karabině nepřipevňujte ocelová lana ani jiné abrazivní kovy. Časem se opotřebují
a ovlivní pevnost karabiny.

Návod k použití

● Dodržováním následujících pokynů a varování snížíte pravděpodobnost vážného
nebo smrtelného zranění.

● Zabraňte dětem, aby se přibližovaly k pohybujícím se předmětům, před ně, za ně
nebo mezi ně.

● Vysvětlete dětem, že nesmějí houpací lana kroutit ani smyčkovat přes horní
podpěrnou tyč, protože by to mohlo snížit pevnost lana.

● Poučte děti, aby houpačku nepoužívaly jiným způsobem, než je určeno.

● Zabraňte dětem opouštět houpačku během jejího pohybu.

● Nedovolte dětem nosit nevhodné oblečení, jako jsou volné oděvy, šátky, věci
svázané šňůrkami, pláštěnky a ponča. Tyto předměty mohou způsobit smrt
uškrcením.

● Poučte děti, aby nelezly na houpačku, když je mokrá.

● Před hrou na hřišti požádejte děti, aby si sundaly helmu nebo jiné sportovní
vybavení.

● Oblékejte dětem dobře padnoucí obuv, která plně obepíná chodidlo. Příkladem
nevhodné obuvi jsou dřeváky, žabky a sandály.



Seznam dílů

1 x houpací sedátko s ocelovými trubkami 4 x podložka

2 x lano na zavěšení 4 x matka

1 x klíč na matice 2 x závěsné držáky

4 x šroub 2 x karabina



Montáž

1. Položte houpačku na zem a ujistěte se, že
samčí a samičí konce sousedních trubek
jsou v jedné rovině.

2. Pevně spojte konce trubek podle obrázku
a tento postup ještě třikrát zopakujte.

3. Vložte šrouby do čtyř kloubů, jeden po
druhém utáhněte - pevně.



4. Houpačka je připravena k zavěšení.

5. Umístěte držáky na větev/tyč a připevněte
karabinu na tenký konec.

6. Přiloženou karabinu protáhněte smyčkou
popruhu.

7. Utáhněte popruh tak, aby pevně přiléhal k
větvi/tyči.

8. Stejně postupujte i u druhého popruhu.
9. Sedátko můžete zavěsit na karabiny.



Péče a údržba

Na začátku každé sezóny proveďte tyto kroky:

● Utáhněte všechny součásti.

● Zkontrolujte všechny ochranné kryty na trubkách, hranách a rozích, a pokud jsou
uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměňte je.

● Zkontrolujte všechny pohyblivé části, včetně houpacího sedadla a lan, zda nejsou
opotřebované, zrezivělé nebo jinak poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.

● Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zrezivělé. Pokud je rez přítomna, natřete části
bezolovnatou barvou.

● Zkontrolujte, zda popruhy nejeví známky opotřebení. Pokud vykazují známky
opotřebení, nepoužívejte houpačku a vyměňte je.

● Pokud je houpačka zavěšena na rámu houpací soupravy, namažte všechny
pohyblivé kovové části.

Dospělí by měli během hrací sezóny dvakrát měsíčně:

● Dotahovat všechny součástky.

● Zkontrolovat všechny ochranné kryty na trubkách, hranách a rozích a pokud jsou
uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměnit je.

● Zkontrolovat všechny pohyblivé části, včetně houpacího sedadla a lan, zda nejsou
opotřebované, zrezivělé nebo jinak poškozené, a v případě potřeby je vyměnit.

Na konci každé herní sezóny nebo při poklesu teploty pod 4 ℃ by dospělí měli:

● Odstranit houpačku z jejího venkovního umístění.

● Uskladnit houpačku na suchém místě.


