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Przeznaczenie 
Huśtawka przeznaczona jest do amatorskiego uŜytku 

w ogrodzie przydomowym, przy dodatnich 

temperaturach otoczenia. Daszek huśtawki ma za 

zadanie ochronę uŜytkowników przed słońcem. 

Producent nie gwarantuje nieprzepuszczalności 

tkaniny dla wody deszczowej. 

Maksymalne obciąŜenie mebli obliczone jest przy 

uŜytkowaniu przez trzy osoby. W przypadku 

nadmiernej sumarycznej wagi uŜytkowników, naleŜy 

ograniczyć liczbę uŜytkowników odpowiednio do 1-2 

osób. 

Dzieci mogą korzystać z huśtawki wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

 

MontaŜ mebli 
MontaŜu wstępnego (po zakupie) dokonać na równej, utwardzonej  powierzchni. 

Niedopuszczalny jest montaŜ mebli na podłoŜu gruntowym lub trawiastym, ze względu na 

ryzyko zagubienia elementów lub błędny montaŜ konstrukcji. 

 

Proszę rozpakować huśtawkę a następnie zidentyfikować poszczególne jej części zgodnie z 

poniŜszym rysunkiem. Elementy oznaczono literami z podaniem ich ilości: 

 
 

Przy montaŜu proszę się posłuŜyć poniŜszym schematem.  

MontaŜ rozpocząć od złoŜenia głównej ramy: najpierw połączyć elementy górnej ramy: C i D 

za pomocą śruby P i nakrętek z podkładkami W,V,Z.  
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Następnie domontować do niej prawe i lewe części nóg przednich A i tylnych B za pomocą 
śrub U, T i nakrętek z podkładkami W,V,Z.  

Zamocować do prawej i lewej nogi poprzeczki rozpierające E uŜywając śrub Q i nakrętek z 

podkładkami W,V,Z. 

 
W dalszej kolejności złoŜyć z dwóch części F i G poprzeczkę tylną i domontować ją do ramy 

głównej  za pomocą śruby S i nakrętek z podkładkami W,V,Z. 

Po zakończeniu montaŜu ramy głównej zespolić siedzenie wraz z jego wysięgnikami I za 

pomocą śrub R i nakrętek z podkładkami W,V,Z. Następnie domontować oparcie za pomocą 
powyŜszych kompletów śrub z nakrętkami. 

Wysięgniki podwiesić do ramy głównej za pomocą dwóch metalowych spręŜyn H. 
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Ostatnim etapem jest montaŜ daszka do ramy głównej. 

Proszę najpierw nałoŜyć pokrycie daszka na rurkę L. Zmontować ramę daszka K do górnej 

części ramy za pomocą śrub O i Y oraz nakrętek z podkładkami: W,V,Z,X. 

Następnie połączyć oba elementy ramy daszka K i  L. 

Na siedzisko i oparcie nałoŜyć tkaninę N. 

 

UWAGA! Przemieszczając meble zawsze naleŜy chwytać je od spodu – za sztywne elementy 

konstrukcji nośnej. Niedozwolone jest przeciąganie lub unoszenie mebli trzymając je za 

poszycie czy poduchy. 

 

Konserwacja 
Regularna konserwacja przedłuŜa trwałość mebli. 

Na czas deszczu naleŜy zdjąć i zabezpieczyć płócienny daszek. 

Polakierowane powierzchnie mebli naleŜy chronić przed zarysowaniem i obiciem. 

Pojawienie się w trakcie uŜytkowania rdzy na elementach stalowych eksploatowanych na 

zewnątrz pomieszczeń przy deszczu lub wysokiej wilgotności powietrza jest zjawiskiem 

normalnym- w takim przypadku naleŜy po oczyszczeniu rdzy zabezpieczyć powierzchnię za 

pomocą farby bądź lakieru do metalu. 

Z mebli pokrytych materiałem jak najczęściej usuwać kurz i drobne zanieczyszczenia 

odkurzaczem. Jeśli na części wykonane z materiału zostanie wylany jakiś płyn bądź 
powstanie zabrudzenie, naleŜy usunąć plamę wykonując ruchy od brzegów ku środkowi, aby 

zapobiec rozszerzaniu się zabrudzenia. Tkaninę tapicerki czyścić wyłącznie specjalnymi 

detergentami przeznaczonymi do tkanin. Najpierw naleŜy przetestować działanie detergentu 

na niewidocznej części tapicerki. Unikać nadmiernego zawilgocenia tkaniny. Stosować 
jedynie dobrze znane środki czyszczące i przestrzegać instrukcji ich producenta. 

Części metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego moŜna czyścić wilgotną ściereczką. W 

razie konieczności moŜna zastosować rozcieńczony łagodny środek myjący a następnie 

wytrzeć powierzchnię do sucha. 

 




