
BYG-SELV GYNGESTATIV
Samling, montering, pleje, vedligeholdelse og brugsvejledning

BRUGSVEJLEDNING

ADVARSEL

Harald Nyborg A/S
Adresse: Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense

 Læs hele brugsvejledningen igennem før du begynder at samle eller anvende e gyngesta
 Overhold alle sikkerhedsanvisninger, når udstyret anvendes.
 Sørg for, at den overflade, hvorpå t skal sæ es op, er dækket affint sand, træflis eller

findelt barkflis. Anvend ikke t på en hård jordoverflade, beton eller anden hård overflade.
 Advarsel. Kun l privat brug.
 Gem brugsvejledningen for f t brug.

FORSIGTIG: Dette produkt er beregnet til samtidig anvendelse af op til 3 børn i alderen 3 til 8 år. Maksimal

vægt for hver bruger er 45 kg, og den samlede vægt må ikke overstige 135 kg.

DK

Varenr：13729
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Kære kunde:

Tak for dit køb af dette produkt. Vi ønsker dig god fornøjelse med det. Det tager lidt tid at samle produktet.
Betragt det som en træning i samling af produktet. Det er ikke usædvanligt, at det varer mere end en time
at samle produktet; vær derfor tålmodig og gør det gerne sammen med en ven.

Dette stykke legetøj er kun beregnet til brug i private husholdninger. Legetøjet er IKKE beregnet til offentligt
eller kommercielt brug. Garantien bortfalder hvis legetøjet anvendes i kommerciel sammenhæng.

Dette produkt er beregnet til anvendelse af børn i alderen 3‐8 år. Børn må ikke lege med produktet, før det er
korrekt samlet og godkendt af en voksen. Der skal altid være voksne til stede, når børn leger med produktet.

Sørg for at børn ikke anvender produktet i blæsevejr, eller under våde vejrforhold. Det anbefales på det
kraftigste at produktet forankres i jorden for at undgå at det flytter sig og for at gøre gyngestativet mere
sikkert at bruge. Kontakt eventuelt en byggesagkyndig for sikker forankring på din lokalitet.

Sørg for at børn ikke anvender produktet i blæsevejr, eller under våde vejrforhold. Det anbefales på det
kraftigste at produktet forankres i jorden for at undgå at det flytter sig og for at gøre gyngestativet mere
sikkert at bruge. Kontakt eventuelt en byggesagkyndig for sikker forankring på din lokalitet.

Produktet skal kontrolleres før hvert brug og efterses jævnligt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til,
undersøgelse af legetøjet for revner, kraftig slitage, manglende dele, løse forbindelser og god almentilstand.
Hvis udstyret udviser tegn på svagheder eller skader, skal brugen af legetøjet stoppes øjeblikkeligt ved at
pakke legetøjet sammen eller blokere adgang til produktet, indtil problemerne er løst.

I blæsevejr kan produktet blæse omkuld af vindstød. Hvis der er risiko for kraftige vindstød, skal rammen
fastgøres til jorden med et forankringskit. Hvis der er risiko for meget kraftig vin, bør produktet flyttes til et
beskyttet sted eller skilles helt ad.

VIGTIGE VEJLEDNINGER OG ADVARSLER

 

ADVARSEL
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR SAMLING OG IBRUGTAGNING AF UDSTYRET
ALDERSGRÆNSE
 Dette produkt er beregnet til samtidig anvendelse af op til 3 børn i alderen 3 til 8 år. Maksimal

brugervægt er 45 kg og den samlede vægt er maksimalt 135 kg.
 Må ikke anvendes af børn under 36 måneder, fordi små dele udgør en kvælningsrisko.
 For børn i alle aldre er det nødvendigt med opsyn på stedet af voksne.
 Børn med enhver form for fysiske skavanker må kun bruge udstyret hvis det ikke kan garanteres, at de kan

bruge udstyret sikkert.
 KUN til udendørs privat brug!
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FØR DU BEGYNDER
 Læs alle vejledninger i denne brugsvejledning før samling og ibrugtagning af produktet.
 Produktet skal samles af voksne. Der skal anvendes solide arbejdshandsker for at undgå skader ved

samlingen.
 Børn må ikke anvende udstyret før det er korrekt samlet og forankret.
 Det er altid nødvendigt med opsyn af voksne når udstyret er i brug.

ADVARSLER OM FORANKRING
Det anbefales på det kraftigste at produktet forankres i jorden for at undgå at det flytter sig og for at gøre
gyngestativet mere sikkert at bruge.

Nogle kunder ønsker et forankringssystem, der gør det muligt at flytte produktet til en anden lokalitet. Andre
kunder ønsker at gyngestativet skal stå permanent på samme sted.

Det anbefales på det kraftigste at du konsulterer en byggesagkyndig for bedst mulig sikring af gyngestativet på
din lokalitet. Den bedste måde at forankre produktet på er ved at etablere et betonfundament, som kan
bruges til forankring. Uanset hvilken metode du foretrækker på din lokalitet, skal der altid anvendes et
forankringssystem til dette produkt.

VEJRFORHOLD
Anvend IKKE dette produkt hvis gyngesæderne, rutsjebaner eller andre dele er våde. Anvend kun legetøjet
hvis delene er rene og tørre. Hvis udstyret er vådt, kan brugeren glide og komme til skade.
Vær opmærksom på vejrforholdene når udstyret bruges. Hvis det blæser for meget kan brugerne miste
kontrollen og komme til skade. Legepladsproduktet skal forankres forsvarligt, opmagasineres eller forhindres i
at kunne bruges ved dårlige vejrforhold som kraftige vindstød eller stormvejr. Kontakt eventuelt en
byggesagkyndig for sikker forankring på din lokalitet.

OVERVÅGNING AF LEG
 Du må IKKE tillade at der er mere end ét barn, der leger på de enkelte gyngeelementer ad gangen.
 Børn må IKKE stå på rutsjebaner, gyngesæder eller skøjtebaner.
 Børn må IKKE komme for tæt på bevægelige dele. Sørg ALTID for en sikker afstand for at undgå at blive

ramt af andre børn, når der leges på gynger, rutsjebaner eller trampoliner.
 Børn må IKKE dreje gyngens kæder eller reb, eller svinge dem over topstangen, da dette kan reducere

kædens eller rebets styrke.
 Tomme gynger må IKKE svinges, da det kan forårsage skader.
 Børnene skal ALTID vejledes til at sidde midt på gyngen, således at hele deres vægt er på sædets midte, og

at de holder fast på gyngens kæder eller reb.
 Børn må IKKE hoppe af udstyret, når det er i bevægelse. Udstyret skal ALTID stå helt stille før det forlades.
 Børn skal ALTID klædes fornuftigt på til leg, fx gode sko med gummisåler; fjern løse eller skarpe genstande

som smykker, hårspænder og halstørklæder, der kan vikles ind i udstyret og forårsage skader.
 Sørg ALTID for at børn tager deres cykel‐ eller sportshjelme af, før de leger på legepladsen.
 Børn må IKKE glide med hovedet forrest.
 Børn må IKKE klatre på gynger eller hoppe til/fra forskellige legeområder.
 Vend ALTID sikkert tilbage til jorden, før et andet legeområde tages i brug.
 Børn må IKKE lege på byggedelene (som fx støtteben, topstænger). Disse er konstruktionsdele, der ikke er

beregnet til at lege på.
 Kontrollér ALTID rutsjebanen eller andre dele med kropskontakt for ekstrem varme fra solen før børn må

lege på udstyret.
 Sørg ALTID for at forhindre adgang og uautoriseret brug, hvis der ikke er opsyn af voksne.
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 For at forebygge skader og kvæstelser, må kæledyr eller andre dyr IKKE komme i nærheden af udstyret.
 Legetøj til aktiv leg må ikke monteres på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
 Opbevar samlings‐ og monteringsvejledningerne til fremtidigt brug.
 Når produktet anvendes, skal der altid være opsyn af voksne. Børn må ikke være uden opsyn, når de leger.
 Kontrollér alle afdækninger af bolte og skarpe kanter ‐ udskift efter behov.
 Alle bevægelige metaldele skal smøres.
 Kontrollér gyngesæder, reb og andre monteringsdele for stabilitet og slitage. Efter behov udskiftes dele i

henhold til fabrikantens anvisninger.
 Bemærk venligst: Som en ekstra sikkerhed, skal legetøjet kontrolleres jævnligt for tegn på slitage og

skader.
 Anbring produktet på en plan overflade, mindst 2 meter fra andre strukturer eller forhindringer, som fx

hegn, garager, huse, overhængende grene, vasketøjssnore eller elkabler.
 Af sikkerhedsmæssige årsager, SKAL gyngen forankres til jorden.
 Forankringer skal placeres i niveau med eller under jorden for at reducere risikoen for snubling.
 Sørg for at barnet ikke har ansigtet mod solen, når det gynger.
 Alle fittings skal spændes med hånden indtil samlingen er færdiggjort. Herefter skal de spændes fast.
 Produktet må IKKE monteres på beton, asfalt eller hårde overflader.
 Børn må IKKE stå på gyngens sæder.
 Børn må IKKE hoppe af gyngen, når den er i bevægelse.
 Gyngens reb må IKKE snos eller lægges over topstangen.
 Der må IKKE anvendes løst tøj, hættetrøjer eller poset tøj, fordi børnene kan blive fanget af udstyret og

ikke kan komme fri ved egen hjælp.
 Børn må IKKE klatre på udstyret.
 Børn må IKKE opholde sig i legeområdet, når udstyret er i brug.
 Gyngerne må ikke overskride en vinkel på 60 grader i forhold til jorden.
 Hvis montering og vedligeholdelse af dette udstyr ikke sker efter instrukserne i vejledningen er der fare

for kvæstelser af brugeren.
 Emballage er ikke legetøj. Fjern al emballage og pakkesedler/‐snore før legetøjet overlades til dit barn.
 Vedligeholdelse skal udføres under direkte opsyn af en ansvarlig voksen.
 Når monteringen er færdig, skal udstyres kontrolleres grundigt før ibrugtagning. Hvis der konstateres

problemer, må børn ikke bruge udstyret før det er klar til brug igen.
 Børn må ikke bruge udstyret før det er helt samlet. Fjern alt monteringsværktøj når udstyret er helt

samlet.
 Der må ikke monteres dele på dette udstyr hvis disse ikke er specifikt beregnet til anvendelse med dette

produkt. Som fx, men ikke begrænset til, babyers hoppetove eller kæder da de kan udgøre en
stranguleringsrisiko.

 Anvend aldrig udstyret til andet end det tilsigtede formål.
 Anvend ikke udstyret hvis temperaturen forventes af falde til under 0 ℃.
 Fjern alle plastdele og anbring dem indendørs efter brug.
 Findelt bark, træflis, fint sand eller fint grus anses for at være tilstrækkeligt stødabsorberende, når det er

anbragt og passes i en tilstrækkelig dybde, under og omkring legepladsudstyret. Bemærk venligst at
materialet kun er effektivt hvis det vedligeholdes korrekt. Materialet skal kontrolleres jævnligt og
genopfyldes for at opretholde korrekt dybde i forhold til udstyret. I modsat fald kan der opstå alvorlige
skader ved fald.

 Det er obligatorisk med jævnlig kontrol og vedligeholdelse af hovedkomponenterne (som tværstænger,
ophæng, forankringer, etc.). Hvis disse kontroller ikke udføres, kan dette produkt vælte eller udgøre en
fare.

 Længden på gyngens reb eller kæder må ikke ændres.
 Opbevar samlings‐ og monteringsvejledningerne til fremtidigt brug.
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KONTROL FØR HVERT BRUG ELLER DAGLIG KONTROL
 Udstyret må IKKE anvendes hvis bolte eller møtrikker mangler eller er løse. Før hvert brug skal du ALTID

kontrollere at udstyret og alle dele er korrekt sikret og stabile.
 Legeområdet skal ALTID renses for sten, skarpe genstande eller andet materiale der kan være potentielt

farlige for brugerne.
 Der må IKKE fastgøres nogen ting til udstyret som ikke er specielt beregnet til at anvende med udstyret,

inklusive, men ikke begrænset til, sjippetove, tøjsnore, halsbånd til dyr, samt kabler og kæder der kan
udgøre en risiko for kvælning.

 De dele af stål og plastik der anvendes i produktet kan modstå normal slitage. Der vil ske en gradvis
nedbrydning af materialet, hvor hastigheden vil afhænge af eksponeringen mod UV‐stråling, luftbårne
forureninger, udendørs vejrforhold som fx regn og vind, samt anvendelsesgraden. Udstyret skal efterses
før hvert brug. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, undersøgelse af legetøjet for revner, kraftig
slitage, manglende dele, løse forbindelser og god almentilstand. Hvis udstyret udviser nogen tegn på
svagheder, skal brugen af legetøjet stoppes øjeblikkeligt; legetøjet skal pakkes sammen eller adgangen til
produktet skal blokeres indtil problemerne er løst.

 Kontrollér at de ophængte klatretove, kæder eller wirer er sikret i begge ender og spændt, således at
der ikke hænger løse reb, kæder eller wirer som kan forårsage kvælning.

Bemærk: Minimumsafstanden mellem undersiden af de ophængte legetøjsdele og

underlaget eller jorden skal være 35 cm.

Der skal være en minimumsafstand på 35 cm til underlaget.

Gem vejledningerne for fremtidigt brug.
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SPÆNDING AF MØTRIKKER OG BOLTE
 For at lette monteringen skal bolte/møtrikker kun strammes let ved starten of samlingen for at

muliggøre eventuelle justeringer.
 Når alle de store komponenter er samlet, spændes alle bolte og møtrikker forsvarligt, før

produktet kan tages i brug.

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
 Med jævne mellemrum skal hovedkomponenterne (tværstænger, ophæng, møtrikker og bolte)

kontrolleres og vedligeholdes.
 Hvis disse kontroller ikke udføres, kan dette produkt vælte eller udgøre en fare.
 Det er særligt vigtigt at denne procedure følges ved hver sæsonstart samt med jævne mellemrum

i anvendelsesperioden.
 Kontroller at alle møtrikker og bolte er fastspændt og efterspænd om nødvendigt.
 Alle bevægelige metaldele skal smøres.
 Kontrollér alle afdækninger af bolte og skarpe kanter - udskift efter behov.
 Kontrollér gyngesæder, kæder, reb og andre monteringsdele for tegn på slitage. Efter behov

udskiftes dele i henhold til fabrikantens anvisninger.
 Fjern plastdele, som fx gyngesæder og lignende dele og anvend ikke produktet hvis temperaturen

kommer under 0 grader C (32 grader F).
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Stykliste til hovedramme

Liste over monteringsdele
A BOLT M8*61MM 2

B BOLT M8*53MM 4

C “U” BOLT 6

D BUET SKIVE 32

E FLAD SKIVE 4

F FJEDERSKIVE 18

G HÆTTEMØTRIK (M8) 18

H NØGLE 1

I UNBRAKONØGLE 1

1 VENSTRE TOPSTANG 1

2 MELLEMSTE TOPSTANG 1

3 HØJRE TOPSTANG 1

5 ANKER 4

6 VENSTRE STØTTERØR 2

7 HØJRE STØTTERØR 2

8 BEN 4

9 TVÆRSTANG 2

18 PLASTIK HÆTTE 4
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MONTERINGSTRIN

TRIN 1
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TRIN 2
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TRIN 3
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TRIN 4
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TRIN 5

VIGTIGT: Produktet skal forankres til jorden.
Vi anbefaler betonfundamenter i hjørnerne for optimal sikkerhed og funktion, se figuren.

Jord

Beton 30 cm
Dybde

30 cm Bredde
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BYGGA EN GUNGSTÄLLNING
Montering, installation, skötsel, underhåll och användarinstruktioner

ANVÄNDARHANDBOK

VARNING

 Läs noggran om hela instruk onshandboken innan du börjar montera eller använda gungorna.
 Du måste följa alla säkerhetsinstru oner när du använder denna utrustning.
 Var helt säker på a ytan där du placerar gungsetet på är ordentligt utjämnad med fin sand, träflisor

eller dubbelstrimlad marktäckning av bark. Använd inte a gungset på hårdpackad jord, betong
eller någon annan typ av hård yta.

 Varning. Endas ör hushållsanvändning.
 Spara denna instr andbok för fram a referens.

FÖRSIKTIGHET: Enheten är utformad för att användas samtidigt av upp till 3 barn mellan åldrarna 3 och 8 år.

Maximal vikt för varje användare är 45 kg, med en kombinerad vikt på maximal 135 kg.

SE
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Kära kund:

Tack för ditt köp av denna produkt. Vi hoppas att du kommer att tycka om den. De kommer att ta lite tid att
montera den. Ta det som en övning i att montera denna produkt. De tär inte ovanligt att det tar mer än en
timme att montera denna produkt, så ha tålamod och gör det tillsammans med en vän.

Detta lekset är endast avsett för hushållsbruk. Detta lekset är INTE avsett för offentlig eller kommersiell
användning. Garantin kommer att ogiltigförklaras om leksetet används för kommersiell användning.

Produkten är utformad för användning av barn mellan åldrarna 3 ‐ 8 år. Barn får INTE leka med detta set
förrän det är korrekt monterat och inspekterat av en vuxen. Vuxen övervakning är alltid nödvändig när barn
leker med utrustningen.

Låt inte barn använda produkten vid vind eller våta väderförhållanden. Det är högst rekommenderat att
produkten förankras i marken för att förhindra rörelser och för att se till att gungsetet är stabilt vid
användning. Du bör konsultera en lokal entreprenör gällande hur du kan förankra produkten vid din
installationsplats.

Låt inte barn använda produkten vid vind eller våta väderförhållanden. Det är högst rekommenderat att
produkten förankras i marken för att förhindra rörelser och för att se till att gungsetet är stabilt vid
användning. Du bör konsultera en lokal entreprenör gällande hur du kan förankra produkten vid din
installationsplats.

Utrustningen måste kontrolleras före varje användning och underhållas regelbundet. Detta inkluderar, men är
inte begränsat till, inspektion av leksetet för sprickor, överdrivet slitage, lösa anslutningar och allmän integritet.
När utrustningen uppvisar tecken på slitage eller svagheter måste du omedelbart sluta använda leksetet och
på ett ordentligt sätt lagra eller begränsa åtkomsten för användare tills förhållande är löst.

Vid vind är de möjligt att produkten välter på grund av en stark vind. Om starka vindar förväntas bör
ställningen säkras i marken med hjälp av ett förankringsset. Om väldigt starka vindar förväntas bör
produkten flyttas till en skyddad plats eller monteras ned fullständigt.

VIKTIGA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

 

VARNING
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DUMONTERAR ELLER ANVÄNDER DENNA UTRUSTNING
ÅLDERSGRÄNS
 Denna produkt är utformad för att användas av upp till 3 barn mellan åldrarna 3 och 8 år. Maximal

användarvikt är 45 kg med en kombinerad maximal vikt på 135 kg.
 Ej lämplig för barn under 36 månaders ålder på grund av små delar ‐ risk för kvävning.
 Vuxen övervakning på platsen är alltid obligatorisk för barn av alla åldrar.
 Tillåt inte användning av barn med något fysiskt tillstånd som kan påverka hans/hennes förmåga att

använda utrustningen på ett säkert sätt.
 ENDAST för hushållsbruk utomhus!
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INNAN DU BÖRJAR
 Läs noggrant igenom alla instruktioner i denna handbok innan du monterar och använder denna produkt.
 Enheten måste monteras av vuxna. Ordentliga arbetshandskar måste användas för att undvika skador vid

montering.
 Barn får inte använda utrustningen förrän den är ordentligt monterad och förankrad.
 En vuxen måste alltid övervaka användningen av denna produkt.

VARNINGAR GÄLLANDE FÖRANKRINGAR
Det är högst rekommenderat att produkten förankras i marken för att förhindra rörelser och för att se till att
gungsetet är stabilt vid användning.

Vissa konsumenter vill ha ett förankringssystem som låter produkten flyttas till olika platser. Andra
konsumenter vill ha sitt gungset på en permanent plats.

Det är högst rekommenderat att du rådfrågar en lokal behörig hantverkare gällande bästa sätt att säkra
gungsetet på din plats. De bästa sättet att förankra en produkt är att skapa en betongfot och sedan använda
den som en bas för förankringen. Oavsett vilken metod du föredrar för din plats bör ett förankringssystem
alltid användas för denna produkt.

VÄDERFÖRHÅLLANDEN
ANVÄND INTE denna utrustning om gungsätet, kanan eller någon annan del är blöt. Använd endast leksetet
när delarna är rena och torra. Om utrustningen är våt kan användaren halka och skada sig.
Var uppmärksam på väderförhållandena när du använder utrustningen. Om det är för mycket vind kan
användaren förlora kontrollen och skada sig. Lekplatsutrustningen måste förankras ordentligt, lagras på annan
plats eller förhindras från att användas under hårda väderförhållanden så som starka vindar eller allvarliga
stormar. Du bör konsultera en lokal entreprenör gällande hur du kan förankra produkten vid din
installationsplats.

LEKÖVERVAKNING
 LÅT INTE mer än ett barn leka med en individuell gungkomponent på och samma gång.
 LÅT INTE barn stå på kanan, gungsätena eller glidbanan.
 LÅT INTE barn gå för nära rörliga delar. HÅLL ALLTID ett säkert avstånd för att undvika att klämmas av

andra barn som leker på gungor, kanor eller trampoliner osv.
 LÅT INTE barn snurra upp gungkedjorna eller ‐repen, eller vira dem runt den över stången då detta kan

reducera kedjans eller repens styrka.
 GUNGA INTE tomma säten då detta kan orsaka skador.
 VÄGLED ALLTID barnen till att sitta i mitten av gungdelarna, med sin fulla vikt placerad på sätets mitt och

händerna på gungans kedjor eller rep.
 LÅT INTE barn hoppa från utrustningen medan den är i rörelse. LÅT ALLTTID gungan stanna fullständigt

innan du kliver av.
 KLÄ ALLTTID barnen i lämpliga kläder för lek, t ex gummiskor med god passform, och avlägsna lösa eller

vassa föremål, så som smycken, håraccessoarer eller halsdukar, som kan fastna i utrustningen eller orsaka
skador.

 SE ALLTTID till att barn tar av sig sin cykel‐ eller sporthjälm innan de leker på lekplatsen.
 LÅT INTE barn åka i kanan med huvudet först.
 LÅT INTE barn klättra på gungan eller hoppa till/från utrustningens andra lekområden.
 GÅ ALLTTID tillbaka till marken innan du närmar dig ett annat lekområde.
 LÅTT INTE barn klättra på strukturella delar (t ex ben, övre stång). Dessa är strukturella delar och är inte

avsedda för lek.
 KONTROLLERA ALLTID att kanan och andra delar som kroppen exponeras för inte är extremt varma av
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solen innan du låter barn använda utrustningen.
 FÖRHINDRA alltid åtkomst och säkra från obehörig användning när det inte finns någon vuxen i närheten.
 LÅT INTE husdjur eller andra djur komma i närheten av utrustningen för att förhindra skador.
 Aktivitetsleksaker får inte installeras över betong, asfalt eller andra hårda ytor;
 Behåll monterings‐ och installationsinstruktionerna för framtida referens;
 En vuxen måste alltid övervaka användningen av produkten. Lämna aldrig barn utan uppsikt ner de leker.
 Kontrollera efter bultar och vassa kanter vid alla skyddsdelar, och byt ut vid behov.
 Smörj alla rörliga delar av metall.
 Kontrollera gungsätena, ‐repen och andra infästningar efter tecken på slitage. Byt ut vid behov i enlighet

med tillverkarens instruktioner.
 Vänligen observera: Som en extra försiktighetsåtgärd, kontrollera regelbundet denna leksak efter tecken

på slitage och skador.
 Placera produkten på en jämn yta minst 2 meter från alla strukturer eller hinder så som ett staket, garage,

hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
 Av säkerhetsskäl måste denna GUNGA förankras i marken.
 Förankring måste placeras i nivå med eller under marken för att reducera risken för att snubbla.
 Se till att barn inte befinner sig i motljus när de sitter på gungan.
 Dra alla fästen för hand tills monteringen är slutförd för enklare konstruktion. Dra sedan åt ordentligt.
 INSTALLERA INTE produkten på betong, asfalt eller hårda ytor.
 LÅT INTE barn stå på gungsätena.
 LÅT INTE barn lämna gungorna medan de fortfarande rör sig.
 LÅT INTE barn snurra gungrepen eller linda den över den övre stången.
 LÅT INTE barn bära löst åtsittande kläder eller tröjor med luvor då de kan fastna och göra det omöjligt för

barnen att komma loss.
 LÅT INTE barn klättra på denna utrustning.
 LÅT INTE barn vandra in i lekområdet när utrustningen används.
 Gungan får inte överstiga en vinkel på 60 grader från marken.
 Underlåtenhet att montera och underhålla denna artikel enligt instruktionerna kan leda till användaren

skadar sig.
 Paketeringsmaterial är inte leksaker. Avlägsna allt paketeringsmaterial och paketeringstaggar/‐band innan

du ger denna leksak till ditt barn.
 Underhåll ska utföras under direkt övervakning av en ansvarig vuxen.
 När monteringen är slutförd, kontrollera noggrant utrustningen innan används. Om du upptäcker ett

problem, låt inte barn använda utrustningen tills den är lämplig att användas.
 Låt inte barn använda utrustningen förrän den är fullständig monterad. Avlägsna alla monteringsverktyg

när monteringen är slutförd.
 Fäst inte artiklar på utrustningen som inte är specifikt utformade för användning med denna produkt. Så

som, men inte begränsat till, hopprep och kedjor då dessa kan utgöra en kvävningsrisk.
 Använd aldrig utrustningen på något annat sätt än vad som är avsett.
 Använd inte produkten när temperaturen förväntas understiga 0 ℃.
 Avlägsna alla plastdelar och placera inomhus efter användning.
 Dubbelstrimlad marktäckning av bark, träflisor, fin sand eller fint grus anses vara lämpliga stötdämpande

ytor när installerade och underhållet med ett tillräckligt djup under och runt omkring lekplatsutrustningen.
Dock är dessa material endast effektiva när de är korrekt underhållna. Material bör kontrolleras
regelbundet och fyllas på för att bibehålla korrekt djup enligt vad som anses nödvändigt för din utrustning.
Annars kan allvarliga skador uppstå från ett fall.

 Det är ett krav att utföra kontroller och underhåll på huvuddelar (så som balkar, upphängning, förankring
osv) med regelbundna intervall. Om dessa kontroller inte utförs kan denna produkt välta eller på annat
sätt utgöra en fara.

 Justera inte längden på gungans kedjor eller rep.
 Behåll monterings‐ och installationsinstruktioner för framtida referens.
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INSPEKTION FÖRE VARJE ANVÄNDNING ELLER DAGLIG INSPEKTION
 ANVÄND INTE utrustningen om några bultar eller muttrar saknas eller är lösa. KONTROLLERA ALLTID att

utrustningen och alla delar är ordentligt åtdragna och stabila före användning.
 RENSA ALLTID lekområdet från stenar, vassa föremål eller annat material som potentiellt kan skada

användarna.
 FÄST INTE föremål till utrustningen som inte är specifikt utformade för användning med utrustningen,

inklusive, men inte begränsat till, hopprep, tvättlinor, koppel, kablar eller kedjor då de kan utgöra en
kvävningsrisk.

 Stål‐ och plastdelar som används i din produkt är föremål för normalt slitage. Gradvist slitage av material
kommer att ske. Hur snabbt det sker kommer att bero på nivån av UV‐ljus, luftburna föroreningar,
väderförhållanden utomhus så som regn och vind och hur mycket utrustningen används. Du måste
inspektera utrustningen före varje användning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, inspektion av
setet för sprickor, överdrivet slitage, saknade delar, lösa anslutningar och allmän integritet. När setet visar
upp tecken på svagheter måste du omedelbart sluta använda leksetet, lagra setet på ett lämpligt sätt eller
begränsa åtkomsten tills förhållandet är löst.

 Verifiera att upphängda klätterrep, kedjor eller kablar är fästa och åtdragna i båda ändar så att inga
lösa rep, kedjor eller kablar som hänger kan resultera i kvävningsrisk.

OBS: Lägsta markfrigång mellan upphängd gunga och lek‐ eller markytan måste vara 35 cm.

Du måste bibehålla minst 35 cm markfrigång.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.
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ÅTDRAGNING AV MUTTRAR OCH BULTAR
 Vid början av montering, dra inte åt bultar/muttrar fullständigt för att tillåta justeringar för enkel

installation.
 När alla huvuddelar har monterats, gå tillbaka till alla bultar och muttrar och dra åt dem ordentligt

innan produkten används.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
 Utför kontroller och underhåll av huvuddelarna (balkar, upphängning, muttrar och bultar) vid

regelbundna intervall.
 Om dessa instruktioner inte utförs kan denna produkt välta eller på annat sätt utgöra en fara.
 Det är extra viktigt att de följs vid början av varje säsong, och vid regelbundna intervall under

användningssäsongen.
 Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna när det behövs;
 Smörj alla rörliga delar av metall;
 Kontrollera alla skyddsdelar för bultar och vassa kanter och byt ut dem vid behov;
 Kontrollera gungsäten, kedjor, rep och andra fästdelar för tecken på slitage. Byt ut vid behov i

enlighet med tillverkarens instruktioner.
 Avlägsna plastdelar så som gungsäten eller liknande delar och använd inte när temperaturen

faller under 0 grader C (32 grader F).
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Dellista för huvudställning

1 ÖVRE STÅNG VÄNSTER 1

2 ÖVRE STÅNG MITTEN 1

3 ÖVRE STÅNG HÖGER 1

5 FÖRANKRING 4

6 STÖDRÖR VÄNSTER 2

7 STÖDRÖR HÖGER 2

8 BEN 4

9 TVÄRSTÅNG 2

18 PLASTLOCK 4

Hårdvara dellista
A BULT M8*61MM 2

B BULT M8*53MM 4

C ”U” BULT 6

D BÅGBRICKA 32

E PLATT BRICKA 4

F FJÄDERBRICKA 18

G LOCKMUTTER 18

H NYCKEL 1

I INSEXNYCKEL 1



19

MONTERINGSSTEG

STEG 1
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STEG 2
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STEG 3
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STEG 4
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STEG 5

VIKTIGT: Produkten måste förankras i marken.
För optimal säkerhet och prestanda rekommenderar vi att hörnen gjuts ner i betong som visat i diagrammet.

Mark

Betong 30 cm
Djup

30 cm Bredd


