
 
 
 
 

ZÁHRADNÍ HOUPA ČKA 3-DÍLNA 
Číslo produktu: 1156 

 
Táto houpa čka je stavaná maximálne pre 2 d ěti od 3 do 10 rokov. Maximálna 
hmotnost pro jedno sedadlo je 35 kg. 
Pozorne si p řečtete inštrukce p řed zostavovaním. Všímejte si bezpe čnostné 
upozornení p ři používaní houpa čky. Původný podklad na kterem bude za řízení 
zostavené musí by ť z jemného pejsku s džev ěným základom. Nikdy 
nepoužívejte betón, nebo tvrdý podklad na upevnení houpa čky. 
 
 
 



1.Zařízení může zostavovať len dospělá osoba. Všechny skrutky a skrutkové matice 
   dostítečne přitáhnite. 
2.Toto zařízení sa odporúča používať venku, ale i v hale, no musíte dbat na to, aby jste mali 
   dostátek místa. 
3. Dbejte na fixovaní na rozličných podkladech. 
4. Děti se můžou hrát jen pod dozorem dospělej osoby. 
5.Toto zařízení není vhodné pro děti mladší nežli 3 roky. 
 
 
 
 
Inštrukce  
 
1. Zařízení může zostavovat jen dospelá osoba 
2.Toto za řízení  je odporú čané používat jen pod dohledem dospel ěj osoby. 
3.Odporú čané pro d ěti od 3-10 rokov. 
4.Maximálna hmotnost pro sedadlo: 35 kg 
5.Skrutky a skrutkové matice vždy dostato čne přitáhnite. 
6.Skrutky musí býti vždy chrán ěné gumovým poklopem. 
7.Doporu čené používat venku. 
8. Zařízení zostavujte na m ěkkej ploche ako písek, trávnik atd. 
9.Dítěti je pot řebné ukázat jak má využíva  toto za řízení. 
10.Sedadlo nesmí býti upevn ěné ve výše nad 60 cm nad zemí, na sedadle se 
nesmí stát, jenom sedit. 
11.Zařízení treba pravidelne prekontrolovat. 
12.Když je pot řebné, musít ě vymenit  povrazy. 
13.Lakovaní musí býti pravidelne prekontrolované, k dyž je pot řebné musít ě 
toto za řízení prelakovat s netoxickým lakem. 
14.Nohy musí býti pevn ě zachycené o podlahu 
15.Děti nikdy nenechávajte bez dozoru 
 
 
 
 
 
 
OBSAH BALÍKA: 
 
Číslo Názov Množstvo   Číslo Názov Množstvo 

1 Vrchní tyč 1   J3 M8x70 šróub 7 
2 Nohy 4   J2 M8x60 šróub 8 
3 Bočnice 2   J1 M8x25 šróub 6 
4 Bočný spevňovač (A) 2   K5 M6x55 šróub 4 
5 Bočný spevňovač (B) 2   U1 M6 Bezp. Matice 4 
6 Spojovací článek 6   U2 M8 Bezp. Matice 21 
7 Závesná podpora 3   X1 M6 Kovová podložka 4 
8 Zemní kotev 4   X2 M8 Kovová podložka 21 
9 Uměla vložka 2   11 M6  1 
10 Skrutkovač 1   12 M8 1 

 



 
 



 
 

A. Spojte spojovací článek (6) do závesnej podpory (7) 
B. Krok A napojte na vrchní tyč (1) 
C. Pripevnite spojovací článok použitím šroubou (J1, J3), kovovej podložky (X2) 

a bezpeč. Matíc (U2) 
D. Zapojte bočný spevňovač  A (4) a bočný spevňovač B (5) s hornou tyčkou a použite 

pritom šrouby  X2, U2. Zasuňte obě nohy (2) houpačky s bočným spevňovačom (A) 
a boč. Spevňovačom (B) na oboch stranách. Pritáhnite ich šroubami J2, X2, U2. 

E. Spojte bočnice (3) s nohami houpačky (2) a použite pritom šrouby K5, X1 a U1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Príslušenstvo k houpačce:  

PART NO NAME Q'TY   PART NO NAME Q'TY 

1 Sedadlo 2   X2 M8 Bezpeč. šrób 8 

G4 M8 U- háčik 4   U2 M8 Bezpeč. matica 8 

 
 

 

                                                         
 
 
Návod: 
Zaveste sedadlo (1) na U – skrutku (G4), pripevnite potom U – skrutku na horný hačik a 
upevnite ho so šróbom (U2) a maticou (X2). 
Nastavte lano tak, aby byla houpačka ve voděrovnej polohe a v požadovanej výšce nad zemí. 
Přesvědčte se, že se sedadlo nachádzí od země ve vzdálenosti mezi 400 – 600mm. 
 
 



PRÍSLUŠENSTVO KU HOUPAČCE „GONDOLA“ 
 
Číslo Názov Množstvo   Číslo Názov Množstvo 

1 Závesní tyč 4   K4 M6x50 šróub 8 
2 Tyčka na sedadla 4   J2 M6x20 šróub 4 
3 Fixovacia rúrka 2   J1 M6x45 šróub 4 
4 Sadadlo 6   K5 M6 Bezp. matice 40 

K2 Šróub M6x35mm 8   U1 M6 Kovová podložka 80 
   K5 Šróub M6x50mm 16      
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Figure 1: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šrouby (K5, X1, U1) 
Figure 2: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šrouby (K5, X1, U1) 
Figure 3: Zapojte závesnu tyč (1) s tyčkou sedadla (2) a použite šrouby (K2, X1, U1) 
Figure 4: Druhú stranu gondoly zapojte rovnakým spůsobom.  
Figure 5: Zapojte obě sedačky do fixovacej rúrky použitím šroubů (K4, X1, U1) 
Figure 6: Pripevnite fixovaciu rúrku se sedadlem za pomoci šróbů (K1, X1, U1). Teraz              
je houpačka „Gondola“ hotová. 
Figure 7: Zavěste houpačku „Gondola“ na vrchní tyč, použite (K3, X1, U1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Starostlivost a údržba: 
� Houpačka je vyroběná s kvalitného materiale.  
� Pri správnej údržbe ji můžete používat mnoho let.  
� Před hrou musí děti odložit všechny ostřé předměty.  
� Dávajte pozor, aby se v blízkosti vášho hřište, nenachádzeli špicaté a kovové 

předměty.  
� Dbějte na ulomené, chýbajíce a poškozené díly. Ak je výrobek poškozený neebo důjde 

k chybě, nemožno ho dále používat, kým neodstránite škody. 
� Houpačka je určená pro děti do 50kg. 

 
 

                                                                                                                    


