VERKTYG SOM
BEHÖVS
Borrmaskin och borrbett
(storlek och modell beror på takmaterialet)

Penna

Lekare (2 st.)
Ska fästas på
gungkrokarna.)

Stege, stol eller liknande som hjälper dig att nå taket
Måttband

RINGS
BRUKSANVISNING
ver.

1.2

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU
INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DINA LILLAGUNGA RINGS.

OBSERVERA

Bruksanvisninen beskriver hur du installerar dina
Lillagunga Rings i taket och hur de ska
användas.

OBSERVERA
		

Denna produkt är avsedd för inomhusbruk. Se
“Utomhusbruk” för ytterligare information.

OBSERVERA

Paketet innehåller INTE gungkrokar.

OBSERVERA
		

Ringarna är avsedda för hemmabruk och får
högst användas av en (1) person åt gången.

OBSERVERA
		

Denna produkt är avsedd för barn över tre
(3) år.

OBSERVERA

Ringarnas maximala bärvikt är 90 kg.

VARNING!
		
		
		

Lillagunga bär inget ansvar för eventuella olyckor
eller skador som uppstått som följd av att någon
har missförstått eller underlåtit att följa denna
bruksanvisning.

VARNING!
		
		
		

Placera inte ringarna nära öppen eld eller
andra starka värmekällor, som elektriska
kaminer eller gaskaminer, på grund av 		
brandrisken.

VARNING!
		
		

Placera inte ringarna ovanför ett hårt underlag
som asfalt eller tegel. Vi rekommenderar ett
underlag av ett stötdämpande material.

Replås (2 st.)
Används för att justera
höjden.

INSTALLATION

Rep (2 st.)
Replängden varierar
mellan 2,2 - 4,2
meter.

1. Ringarna behöver minst två (2) meter utrymme framåt och bakåt
samt två (2) meter åt vardera sidan.
2. Använd stegen för att nå taket och se till att den står stadigt.
Att borra i vertikal riktning kan inverka störande på ditt
balanssinne.
3. Använd måttbandet och pennan för att märka ut två punkter 50
cm från varandra. Borra hål vid de utmärkta punkterna och fäst
krokarna i taket.
4. Skruva in krokarna så att krokarnas ändor är riktade åt sidorna.
5. Försäkra dig om att båda krokarna sitter stadigt.
6. Pröva hållbarheten innan du använder ringarna.

VARNING!
Försäkra dig om att krokarna fästs i takets
		
bärande delar. Kontakta en expert om du är
		 osäker.

Hela
produktens vikt
920-1060 g

Ring (2 st.)
Material: Björk eller ek
Storlek: 191x225 mm, ø 25 mm

HÖJDJUSTERING

bild 1

bild 2

1. Lös upp replåset och frigör den repända som varit fastklämd
(bild 1). Rör inte det rep som är fäst i själva ringen.

Ringarna bör kontrolleras minst en gång i månaden
B

2. Höj eller sänk låset för att ställa in höjden (bild 2):
a. För att höja på gungan, för låset nedåt. (B)
b. För att sänka gungan, för låset uppåt (B)

UTOMHUSBRUK

SÄKERHET

Produkten är avsedd för inomhusbruk. Om
produkten används utomhus är det på eget ansvar
och följande bör beaktas:

Fäst alltid stor uppmärksamhet vid säkerheten.

•

Regn och sol kan förorsaka sprickor samt färg- och
formförändringar i gungans trädelar.

•

Utomhus slits gungans alla delar, vilket förkortar deras
livstid. Eftersom förhållandena utomhus varierar mycket,
gäller vår garanti endast då produkten används inomhus.

•

Om gungan används utomhus rekommenderar vi att den tas

1. Gör en rutincheck innan du använder ringarna. Se “Underhåll”.
2. Se till att knutarna är ordentligt på plats och åtdragna. En
modifierad knut är en allvarlig risk.
3. Placera alltid ett mjukt underlag under ringarna för att undvika
skador vid eventuella fall.
4. Se till att båda ringarna justeras på samma höjd och är i balans.
5. Ringarna är inte avsedda för att gunga i.
6. Endast en person i taget får använda ringarna.
7. Undvik att hänga upp och ned.

in då den inte används.
OBSERVERA
		
		

Denna förpackning innehåller inte 		
komponenter eller delar som möjliggör 		
fastsättning av ringarna i träd eller grenar.

Låsen, lekarna, trädelarna och krokarna bör kontrolleras
regelbundet, eftersom skador på dem kan innebära
säkerhetsrisker.

•

Om det uppstår sprickor i låset ska det bytas ut så fort som
möjligt.

•

Dra med handen längs repen för att försäkra dig om att det inte
har uppstått skador på dem. Om ett rep har skadats eller slitits
kan flätningen gå upp, vilket innebär en säkerhetsrisk. Skadade
rep ska bytas omedelbart.

A

B

Placera gungan på en skuggig plats som är skyddad för
regn.

•
B

3. När ringarna är på lämplig höjd: lägg den fria repändan
tillbaka i den ursprungliga positionen och spänn knuten genom
att dra repet i motsatt riktning. (bild 3)

•

UNDERHÅLL OCH
SÄKERHET

bild 3

VARNING!
		
		
		

OBSERVERA
		
		

Genom att följa denna bruksanvisning kan du
förlänga produktens livslängd och förhindra
eventuella olyckor.

KONTAKTUPPGIFTER
Vi betjänar er gärna i alla ärenden som gäller Lillagunga. Vi gör vårt
bästa för att svara på all inkommande e-post inom 24 timmar på:
info@lillagunga.com
GARANTI
INOMHUSBRUK: 3 år för alla trä- och metalldelar, 2 år på repen och
läderdelarna. Gäller material- och tillverkningsfel.
Denna garanti gäller inte för skador som uppstår på grund av normalt
slitage, missbruk av produkten, att produkten har modifierats eller på
grund av underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten.

Uniq Works
Lämna ALDRIG ett barn utan uppsyn. En vuxen
B
skall
alltid ha ringarna inom synhåll och vara
på tillräckligt nära avstånd för att snabbt 		
kunna nå dem.

lillagunga.com

