
KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější 
nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento 
návod k obsluze

VAROVÁNÍ
Není určeno pro děti do 3 let. Výrobek obsahuje malé částí - nebezpečí spolknutí či 
vdechnutí

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby
- Na sedátku může sedět pouze 1 dítě
- Produkt není určen pro dospělé osoby nebo děti jejichž váha přesahuje 40 kg!
- Produkt musí být zkompletován dospělou osobou
-  Pouze pro domácí použití, produkt není určen pro komerční použití na hřištích, ve 

školkách, apod.
- Pouze pro venkovní použití
- Používejte pouze matky, šroubky a ostatní příslušenství, které je součástí balení
-  Umístěte produkt na rovnou plochu, minimálně 2 metry od jakékoli překážky, stav-

by (plot, garáž, dům, stěna,...)
- Neumísťujte produkt na betonové, asfaltové nebo jiné zpěvněné plochy
- Neorientujte jej přímo proti slunečním paprskům
-  Veškerý fixační materiál řádně utáhněte (dbejte na to, aby nedošlo při dotahování 

k deformaci konstrukčního materiálu)
- Nenechávejte děti stát na sedátku
- Nenechávejte děti skákat nebo šplhat po pohyblivých částech produktu
- Dítě se musí při houpání oběma rukama držet madla
- Nenechávajte děti při hopání bez dozoru
-  Nedávejte dětem volné oblečení, případně oblečení s tkaničkami, kapucí apod., 

může dojít k jejich   zachycení do konstrukce
- Nehoupající se děti udržujte mimo dosah produktu
-  Vždy před použitím zkontrolujte správnost instalace jednotlivých částí, v případě 

nutnosti je dotáhněte nebo vyměňte.

CZ

CZ 1



CZ 2

POPIS DÍLU

Montážní instrukce

hlavní centrální tyč 1x

hlavní boční tyč 2x

plochý klíč imbusový klíč

sedátko 2x

vrchní nosná trubka 1x

spodní nosná trubka 1x

nožičky (spodní 
otvory) 2x

nožičky (horní 
otvory) 2x

rukojeť 2x



CZ 3

Varování: Trubka č. 2 musí být připojena k trubce č. 1 pomocí šroubů M6 na dvou 
místech. Pevně dotáhněte! 

šroub M6 25 mm 8x

šroub M6 70 mm 4x

šroub M6 52 mm 4x

plochý klíč

imbusový klíč

šroub M6 63 mm 1x

šroub M6 94 mm 4x

plastová rozpěrka



CZ 4

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neeko-
nomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



CZ 5

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte pre-
venci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k 
použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna 

dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 

nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 

nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému 
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za 
možné tiskové chyby.


