
Dansk brugervejledning til

Hoppegynge

Denne hoppegynge lever op til kravene i gældende standard:
EN14036:2003 

VIGTIGT FOR DIT BARNS SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

Vi håber du og dit barn bliver glade for dit 
nye EICHHORN® produkt!
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• Efterlad aldrig barnet uden opsyn i hoppegyngen. 
• Benyt ikke hoppegyngen som en gynge.
• Placer altid hoppegyngen i midten af en dørkarm.
• Hoppegyngen bør kun anvendes under opsyn af voksne.
• Maximum vægt: 12kgs.
• Hoppegyngen er ikke egnet til børn under 6 måneder.
• Lad max barnet sidde i hoppegyngen 20 min af gangen.
• Sikre dig at døren ikke kan lukke, når du benytter hoppegyngen.
• Brug ikke tilbehør eller reservedele der ikke er godkendt af producenten.
• Brug ikke hoppegyngen hvis nogen komponenter er defekte eller mangler.
• Lad ikke andre børn lege i nærheden af hoppegyngen.
• 

• Læs brugsanvisningen grundigt igennem før hoppegyngen tages i brug – det tager kun et par 
minutter!

• Deres barns sikkerhed afhænger af at du følger instruktionerne nøje. Gem brugsanvisningen 
til senere brug. 

Vigtig information

ADVARSEL!
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Hoveddel (1) Forbindelsesled (2)

Monter forbindelsesleddet (2) til hoveddelens  kæde (1).  
Du skal justere højden efter dit barn højde.

Monter kæden i det inderste af krogen for at undgå 
kæden falder af.

Åben forbindelsesleddets to bøjler, og monter hoppegyngen på dørkarmen.
Dørkarmen (A) må være mellem 8-15 cm.
Dybden på listen (B) må være mindst 13 mm.

ADVARSEL!
Sørg for, at døren ikke kan lukke, når du benytter hoppegyngen.

Åben lynlåsen, sæt barnet i hoppegyngen, og luk lynlåsen.
Barnet skal kigge udad, d.v.s. lynlåsen skal være ved barnets ryg. 

ADVARSEL!
Sørg altid for at hoppegyngen er samlet korrekt, inden du sætter dit barn i gyngen.



Vedligeholdelse

Tjek venligst hoppegyngen regelmæssigt for slitage, urenheder på stoffet eller beskadiget sy-
ning. Udskift eller reparer hvis noget er brudt.
Må maskinvaskes ved 40 grader. Må ikke tørretumbles.
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Dette produkt er produceret af TH International Aps.
Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK. 

www.eichhorn.dk


