
 
 Montage og klargøring:

1. Vælg et anvendelsesområde, der er fri for forhindringer, der kan forårsage skade,  
 hvis barnet skulle falde af - eller kollidere under brug af gyngen. Sørg for, at 
 gyngen er ophængt over en blød overflade, såsom græs eller et tæppe. 
 Må ikke anvendes over hårde overflader såsom beton eller asfalterede arealer.

2. Minimum frirum: 

 - i gyngeretningen: rebets længde + 200 cm.
 - mellem gyngesæde og stativben: 45 cm
 - fra gyngesæde og til underlag: 35 cm

3. Hvis gyngen opsættes ved hjælp af kroge der skrues i, skal disse være af passende  
 styrke til at bære vægten af gyngen og barnet. Sådanne kroge skal være forsvar 
 ligt fastgjort til en massiv stabil overligger eller gren. Krogene skal være mindst  
 10 mm. tykke og skal være af typen med lukket lås for at sikre, at gyngen ikke kan  
 løsne sig fra krogene under brug. Placér krogene i overliggeren modsat gyngens  
 svingeretning, hvilket betyder, at man  fra forsiden af gyngen kan se gennem de  
 runde huller i krogene.

4. Højden af gyngen kan justeres ved at trække en større eller mindre del af rebet  
 gennem metalspændet.

 Vigtigt regelmæssig vedligeholdelse:

1. De ophængte kroge og ringe skal kontrolleres jævnligt for at sikre korrekt monte 
 ring og for at kontrollere for slitage. Kroge og ringe bør smøres jævnligt for at   
 beskytte mod vejrliget og for at sikre, at gyngen fungerer korrekt.

2. Rebene bør konstant kontrolleres for slitage for at sikre kvalitet og brug. Reb, 
 støtteknob og samlinger skal jævnligt kontrolleres for at garantere sikker brug af  
 gyngen.

 Advarsel: 

 Undlader man at foretage disse væsentlige eftersyn, kan det forårsage, at fast-  
 gørelsen af gyngen bliver ødelagt, og at et barn kan falde af gyngen.

 Den maksimale vægt af barnet må ikke overstige 40 kg. 
 Må kun anvendes under konstant opsyn af en  voksen.

 CE-mærkning på legeredskaber

 Når børnene leger, skal det ske i trygge rammer, til glæde for både børn og voksne.  
 Alle vores legeredskaber er CE mærket. Dette er en tilkendegivelse af, at varen er   
 konstrueret og fremstillet i overensstemmelse  med de fælles europæiske   
 sikkerhedskrav i normen DS/EN 71-8 til privat brug
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