
WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszej huśtawki Babysteps. Wierzymy, że użytkowanie tego produktu będzie dla Państwa i dzieci 
przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z produktu.  

Zawartość zestawu 
-huśtawka

-karabińczyk/karabińczyki z plastikowa tuleją

INSTRUINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń i wskazówek podczas 
użytkowania huśtawki. Instrukcja jak i pomocne w montażu filmiki dostępne są pod adresem: 

https://www.instagram.com/babystepspl zakładka FAQ

Produkt w zależności od modelu przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku o maksymalnym obciążeniu:

-Newborn Swing - 0-6 miesięcy/ do 20 kg
-Velvet Swing - 6 miesięcy + / do 20 kg
-Ring Swing 3 lata +/ do 50 -Ring Swing 3 lata +/ do 50 kg
-Wood Swing 3 lata +/ do 80 kg

-Twins Swing - 6 miesięcy + /do 50 kg

Produkt może być używany tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie  do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz POD WARUNKIEM, że nie 
jest  bezpośrednio narażone na działanie warunków atmosferycznych i jest zawieszone wyłącznie na czas użytkowania.

Produkt  nie może być używaProdukt  nie może być używany w parkach i ogrodach publicznych, szkołach, na kempingach, w hotelach i ogólnodostępnych 
obszarach wypoczynkowych.

Wszystkie części takie jak- liny, kołki, tapicerka, miejsce montażu, haki,  karabińczyki (miejsce tarcia) powinny być 
regularnie sprawdzane. W przypadku nieprzeprowadzenia kontroli produkt może ulec zniszczeniu, powodując 

przewrócenie lub upadek. 
Regularne kontrole mają też na celu uniknięcie niebezpieczeństwa z powodu zwykłego zużycia. 

JakieJakiekolwiek zmiany wprowadzone przez  konsumenta do produktu muszą być wykonane zgodnie z instrukcjami 
producenta. Producent odmawia uznania własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w przypadku nieprzestrzegania 

powyższego zalecenia.

MONTAŻ

MOCOWANIE
Hak zamontowany w sufit/ belkę powinien być dobrze osadzony.

WWAŻNE: Dołączony do huśtawki karabińczyk powinien mieć koniecznie założoną plastikową tuleję, która zapobiega tarciu 
metal o metal. 

Przed założeniem lin na karabińczyki upewnij się iż są one idealnie złożone na pół i dopiero przełożone. 
Należy regularnie sprawdzać stan mocowań. Niewłaściwy montaż lub uszkodzenie mocowania może doprowadzić do 

niewłaściwego działania urządzenia. Przed montażem zapoznaj się z niniejszą instrukcją. 

Wyregulowanie wysokości: 
Przy zakupie huśtawki należy wybrać długość lin.

Przedłużanie lub skracanie liPrzedłużanie lub skracanie liny na własną rękę powoduje iż producent nie będzie ponosiła odpowiedzialności w razie 
wypadku. 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

Produkt należy czyścić w razie potrzeby wilgotną szmatką lub tapicerkę zapierać delikatnym detergentem. Huśtawka 
powinna wisieć w miejscu suchym. 

Jeżeli produkt nie jest użytkowany prosimy o przechowywanie go w oryginalnym kartonie.

Gwarancja:
Produkt posiada 1 rok gwarancjiProdukt posiada 1 rok gwarancji

Producent:
APOZ Sp. z o. o.

ul. Pogodna 29C/2 , 15-365 BIAŁYSTOK
NIP: 5423240286

Montaż i regulację huśtawki musi wykonać wyłącznie osoba dorosła.

Huśtawka powinna być zawieszona obok innego elementu w odległości nie 
mniejszej niż 45 cm. Natomiast przed i za huśtawką powinno być co 

najmniej 2 m wolnej przestrzeni.

Huśtawka powinna być zamontowana w ten sposób aby odległość między, 
a siedziskiem, a podłożem wynosiło minimalnie 40 cm.


