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Pro děti od 3 let. 

Prodejní doklad si prosím uschovejte jako doklad o nákupu. 

Tento manuál prosím používejte spolu s obrázkovým manuálem vloženým uvnitř balení produktu. 
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UKOTVENÍ 
1. Pod každou nohou je třeba vyhloubit čtvercovou díru o velikostí přibližně 30 x 30 cm. 

2. Všechny díry vyplňte betonem. Při mícháni betonu dodržujte instrukce výrobce. 54 kg do každé díry. 

3. Ke každé noze přišroubujte ukotvení a utáhněte šroubek. 

4. Všechna ukotvení umístěte do betonu. Rám podložte. Nechte usadit 48 hodin. 

 
MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DOSPĚLOU OSOBOU.  
Vzhledem k velkým rozměrům je k sestavení produktu třeba dvou dospělých osob. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

• Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití. 

• Balení obsahuje drobné součásti, kovové komponenty, u kterých hrozí riziko udušení a mohou 

mít ostré hrany a ostré špičky. Před složením výrobku je uchovejte mimo dosah dětí. 

• Produkt musí být ukotven. Nepoužívejte bez ukotvení (přiloženo). 

• Neumísťujte produkt na betonový, asfaltový, dřevěný povrch, tvrdou zeminu nebo jiné tvrdé 

povrchy. Pád na tvrdou plochu může způsobit vážná zranění. Koberec na tvrdých podlahách 

nemusí ochránit před zraněním. Nutné zabezpečení pro pádovou výšku do 2 m. 

• Doporučujeme, aby sestavený produkt byl orientován tak, aby na plochy určené pro stání nebo 

sezení svítilo přímé slunce co nejméně. 

• Produkt je určen pro použití dětmi ve věku od 3 let. 

• Dozor dospělé osoby nutný. Při hraní nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby. 

• Maximální váha dítěte: 45 kg. Limit 9 dětí. Limit 1 dítě na skluzavku. Limit 1 dítě na houpačku. 

• Při hraní musí mít děti vždy obuté boty. 

• Tento produkt je určen výhradně pro domácí rodinné použití venku. 

• Při použití kladiva během montáže použijte ochranné brýle. 

 

 

SET K UKOTVENÍ – HOUPČKA/SKLUZAVKA 
VAROVÁNÍ: 
Nedodržení těchto instrukcí může vyústit ve vážné zranění. 

 

• V pravidelných intervalech kontrolujte, zda se na produktu nevyskytují opotřebované nebo uvolněné 

kovové součástky. Nepoužívejte pokud se v produktu vyskytnou jakékoli abnormality – praskliny, trhliny, 

díry. Nedodržení pravidelných kontrol může vyústit v převrácení ukotveného produktu nebo spadnutí. 

• Ukotvení musí být použito na rovné zemi. 

• Ukotvení musí být provedeno zcela pod zemí, aby o něj děti nemohly zakopnout. 

 

UPOZORNĚNÍ 

• Dodržování následujících upozornění a varování snižuje pravděpodobnost vážného nebo 

smrtelného zranění. 

• Produkt umístěte na rovnou plochu ve vzdálenosti alespoň 2 m od dalších objektů. Houpačka 

musí být umístěna nejméně 4m od dalších objektů před i za houpačkou. Objekty, kterým je 

třeba se vyhnout jsou např. ploty, budovy, větve stromů, dráty elektrického napětí, šňůry na 

prádlo a jiné překážky. 

• Aby se předešlo vážným úrazům, děti produkt nesmí používat, dokud není řádně sestavený. 



• Sedadlo houpačky nesmí být zavěšeno výše než 45 cm a níže než 35 cm od země. 

• Dítě vhodně oblečte: vyhněte se volnému oblečení např. pláštěnky, šály apod. Vždy je nutné 

nosit řádně obuté boty. 

• Poučte děti, jak správně zacházet s výrobkem: musí být kompletně sestaven a nesmí se 

používat k jinému účelu, než byl určen. 

• Nenechte děti si na produktu hrát, když je mokrý. 

• Poučte děti, aby k produktu nepřipojovali součásti, které nejsou výhradně určeny pro použití 

s produktem jako například skákací lana, šňůry na prádlo, zvířecí vodítka, kabely, řetězy apod., 

protože by mohlo hrozit nebezpečí udušení. 

• Děti musí mít při hraní volné ruce.  Sedí-li na houpačce, je nutné držet se lana houpačky. 

• Děti pro jejich bezpečnost instruujte o správném použití houpačky: Lana houpaček se nesmí 

kroutit nebo je otáčet kolem horní podpěry, toto může snížit sílu řetězu nebo lana. Nehoupejte 

prázdné sedačky. Z houpačky nesesedejte, pokud je stále v pohybu. Neprocházejte se před, za 

nebo mezi houpačkami a jinými objekty. Při houpání nenoste volné oblečení. Při houpání vždy 

noste obuté a správně velké boty. Vždy se celou vahou posaďte do středu skluzavky. 

 

ÚDRŽBA 

• Pravidelně během používání dvakrát měsíčně kontrolujte utažení všech kovových součástek. 

Zejména je tato kontrola nutná na začátku každé sezóny. Pokud kontrola není provedena, 

produkt se může převrhnout nebo se stát jinak nebezpečným. Výměna by měla být provedena 

v souladu s instrukcemi výrobce.  

• Každý měsíc během používání kontrolujte houpačku a kovové součástky pro evidenci zhoršení 

stavu. 

• Osmirkujte rezavé části na trubkových částech a natřete je bezolovnatou barvou splňující 

požadavky „Title 16 CFR část 1303)“. 

• Dřevo je přírodní materiál. Je proto možné, že se na něm objeví trhliny, které ale neohrozí 

kvalitu a odolnost produktu. 

• Pokud teplota venku klesne pod -18°C, přeneste produkt dovnitř. 

 

LIKVIDACE 
Při demontáži a likvidaci zařízení dejte pozor na ostré hrany, malé časti a na další možná nebezpečí. 
 
TM & © The Little Tikes Company, společnosti MGA Entertainment. LITTLE TIKES

TM
 a všechna související loga, jména, znaky, 

zřetelné podobnosti a slogany, jakož i obal a obrázky na něm vyobrazené jsou výhradním vlastnictvím The Little Tikes 

Company.  

Uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Obsah, jeho specifikace a barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Než 

předáte produkt dítěti, odstraňte celý obal, etikety, upevňovací poutka atd..  
  

ZÁRUKA 
Společnost LITTLE TIKES vyrábí zábavné, vysoce kvalitní hračky. Záruční lhůta produktu je 2 roky od data prodeje (může být 

vyžadován prodejní doklad s datem prodeje jako doklad o nákupu). Záruka je platná pouze pokud byl produkt sestaven a 

udržován podle výše uvedených instrukcí. Záruka nepokrývá nešetrné zacházení, nehody, kosmetické vady jako vyblednutí 

nebo poškrábání při běžném použití nebo jakékoli další případy, které nevyplývají z vad v materiálu nebo zpracování. 

Pro zjištění možnosti záručního a pozáručního servisu prosím zkontaktujte prodejce. 
 

Výrobce: 

MGA Entertainment Poland sp.z.o.o., ul. Artura Grottgera 15 a, 76-200 Slupsk, Polsko  

Tel.: + 48 59 847 44 18 

Fax: + 48 59 847 44 46 

www.littletikes.com 
 

Vyrobeno v Polsku. 
 
Distribuuje: 

Zapf Creation AG, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo 

Informační kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 

  


