
ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG

BRUGERVEJLEDNING
LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES l ANVENDELSE OG OPBEV-
AR VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG 
BRUG. GYNGEN ER UDELUKKENDE TIL PRIVAT BRUG. BØRN SKAL INSTRUERES, OG HOLDES UNDER OPSYN, 
INDTIL DE ER FORTROLIGE MED SIKKERT BRUG. GYNGEN ER BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG. GYNGEN MÅ 
IKKE OMBYGGES ELLER REPARERES, SÅ KONSTRUKTIONEN OG/ELLER FUNKTIONEN ÆNDRES.

Fremstillet for: 
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Produceret i Kina

•  Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til kommer-
cielle formål.

•  Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.
•  Gyngen må ikke opsættes uden af brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge 

eller simple knuder.
•  Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens ophængningsøjer er 

parallelle med gyngeretningen.
•  Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativsoverliggere af stål eller tørt og hårdt træ, 

ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.
•    Træbjælkens dimension skal minimum være Ø100 mm/100x100 

mm. Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, så langt 
fra enden, at træet ikke flækker. 

•  Det er vigtigt, at hele gevindet på gyngekrogen er taget i brug / 
er i indgreb.

•  Gyngen skal opsættes af en voksen.
•  Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyn-

gen kan modstå den vægt den vil blive udsat for, maks. 70 kg.
•  Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres med jævne mellemrum.
•  Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger.
•  Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt minimum 

45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.
•  Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen.
•  Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug stødabsorberende måtter under gyngen, hvor underlaget 

er hårdt (sten, jord, græs).
•  Siddehøjden på gyngen må makimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden kan 

justeres på gyngens reb.
•  Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg.
•  Maksimal tilt er 450.
•  Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding.
•  Brug aldrig en defekt gynge. 
• Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.

Gyngen er konstrueret og fremstillet i 
overensstemmelse med gældende
Europæiske sikkerhedskrav.

Ikke egnet til børn under 3 år 
pga. manglende mulighed for 
fastspænding
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ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til 
kommercielle formål. 
Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.  

Gyngen må ikke opsættes uden brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge 
eller simple knuder. 

Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens 
ophængningsøjerne er parallelle med gyngeretningen.  

Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverliggere af stål eller tørt og hårdt 
træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.  

Træbjælkens dimension skal minimum være Ø100 mm/100x100 mm.  

Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, og 
minimum 40 cm fra enden, så træet ikke flækker.  

Det er vigtigt, at alle gevind på gyngekrogen er taget i brug / er i 
indgreb. 

Gyngen skal opsættes af en voksen. 

Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil 
blive udsat for, maks. 70 kg. 

Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres før hvert brug. 

Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger. 

Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt 
minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.  

Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen. 

Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug stødabsorberende måtter under gyngen, hvor 
underlaget er hårdt (sten, jord, græs). 

Siddehøjden på gyngen må makimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden 
kan justeres på gyngens reb.  

Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg. 

Hold gyngen stille og sæt barnet forsigtigt ned på gyngen. 

Maksimal tilt er 45O.  

Hop aldrig på, eller op på, gyngen. 

Stå aldrig på gyngen. 

Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding og kvælningsfare.  

Børn under 12 år skal være under opsyn af en voksen når gyngen bruges. 

Kontrollér altid gyngens tilstand inden brug, brug aldrig en defekt gynge. 

Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel. 

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR 
VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.  
OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende 
Europæiske sikkerhedskrav. 
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Fremstillet for: 
SAM PARTNER A/S 
DK-6000 Kolding 
Produceret i Kina 

 

ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til 
kommercielle formål. 
Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.  

Gyngen må ikke opsættes uden brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge 
eller simple knuder. 

Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens 
ophængningsøjerne er parallelle med gyngeretningen.  

Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverliggere af stål eller tørt og hårdt 
træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.  

Træbjælkens dimension skal minimum være Ø100 mm/100x100 mm.  

Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, og 
minimum 40 cm fra enden, så træet ikke flækker.  

Det er vigtigt, at alle gevind på gyngekrogen er taget i brug / er i 
indgreb. 

Gyngen skal opsættes af en voksen. 

Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil 
blive udsat for, maks. 70 kg. 

Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres før hvert brug. 

Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger. 

Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt 
minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.  

Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen. 

Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug stødabsorberende måtter under gyngen, hvor 
underlaget er hårdt (sten, jord, græs). 

Siddehøjden på gyngen må makimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden 
kan justeres på gyngens reb.  

Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg. 

Hold gyngen stille og sæt barnet forsigtigt ned på gyngen. 

Maksimal tilt er 45O.  

Hop aldrig på, eller op på, gyngen. 

Stå aldrig på gyngen. 

Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding og kvælningsfare.  

Børn under 12 år skal være under opsyn af en voksen når gyngen bruges. 

Kontrollér altid gyngens tilstand inden brug, brug aldrig en defekt gynge. 

Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel. 

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR 
VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.  
OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende 
Europæiske sikkerhedskrav. 

 



VARNINGAR OM UPPSÄTTNING OCH ANVÄNDNING

BRUKSANVISNING
LÄS NOGA IGENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK OCH FÖRVARA DEN FÖR SEN-
ARE ANVÄNDNING. FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR UPPSÄTTNING OCH ANVÄNDNING. BARN 
SKA INSTRUERAS OCH HÅLLAS UNDER UPPSIKT TILLS ATT DE VET HUR PRODUKTEN ANVÄNDS PÅ ETT SÄKERT 
SÄTT. FÅR INTE BYGGAS OM ELLER REPARERAS SÅ ATT KONSTRUKTIONEN OCH/ELLER FUNKTIONEN ÄNDRAS.

Framtagen för: 
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Tillverkad i Kina

•  Gungan är endast avsedd för privat användning. Får ej sättas upp på offentliga områden eller användas för 
kommersiella syften.

•  Använd endast krokar/beslag som är godkända och avsedda för ändamålet.
•  Gungan får inte sättas upp utan användning av gungkrokar eller beslag. Använd inte kramper, hemmagjor-

da krokar eller enkla knutar.
•  Gungkrokarna monteras så att gungans rep hänger lodrätt mot gungan och så att gungans upphängn-

ingsöglor är parallella med gungriktningen.
•  Gungkroken får endast monteras i bärande bjälkar/gungställningsöverliggare av stål eller torrt och hårt trä, 

inte i uthängande grenar eller annat vått eller mjukt trä.
•   Träregelns dimensioner ska vara minst Ø 100 mm/100 × 100 mm. 

Gungkroken ska placeras mitt på regeln, så långt från änden att 
träet inte fläks upp.

•  Det är viktigt att alla gängor på gungkroken används/griper i.
•  Gungan ska sättas upp av en vuxen.
•  Efter upphängning ska monteringen kontrolleras för att säkra att 

gungan klarar den vikt som den utsätts för, max 70 kg.
•  Gungan och dess montering ska vidare kontrolleras regelbundet.
•  Det ska vara fritt runt gungan, så att den inte stöter på hinder, när den gungar.
•  Sörj för det är minst två meter fritt utrymme både framför och bakom gungan i gungriktningen, samt minst 

45 cm mellan gungsätet och stolparna på gungstativet.
•  Placera aldrig föremål under gungan eller i det fria utrymmet runt gungan.
•  Gungan ska monteras över mjukt underlag. Använd stötabsorberande mått under gungan, där underlaget 

är hårt (sten, jord, gräs).
•  Sitthöjden på gungan får max vara 40 cm över underlaget efter montering. Avståndet till jorden kan juste-

ras med gungans rep.
•  Gungans maximala kapacitet är 70 kg.
• Maximal lutning är 450.
•  Får inte användas av barn under 3 år eftersom det inte går att spänna fast barnet
•  Använd aldrig en defekt gunga. 
• Gungan och gungans rep ska rengöras med vatten och milt rengöringsmedel.

Gungan har konstruerats och tillverkats 
i enlighet med gällande europeiska säk-
erhetskrav.

Ej lämplig för barn under 3 år 
eftersom det inte finns någon 
möjlighet för fastspänning
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ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til 
kommercielle formål. 
Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.  

Gyngen må ikke opsættes uden brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge 
eller simple knuder. 

Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens 
ophængningsøjerne er parallelle med gyngeretningen.  

Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverliggere af stål eller tørt og hårdt 
træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.  

Træbjælkens dimension skal minimum være Ø100 mm/100x100 mm.  

Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, og 
minimum 40 cm fra enden, så træet ikke flækker.  

Det er vigtigt, at alle gevind på gyngekrogen er taget i brug / er i 
indgreb. 

Gyngen skal opsættes af en voksen. 

Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil 
blive udsat for, maks. 70 kg. 

Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres før hvert brug. 

Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger. 

Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt 
minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.  

Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen. 

Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug stødabsorberende måtter under gyngen, hvor 
underlaget er hårdt (sten, jord, græs). 

Siddehøjden på gyngen må makimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden 
kan justeres på gyngens reb.  

Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg. 

Hold gyngen stille og sæt barnet forsigtigt ned på gyngen. 

Maksimal tilt er 45O.  

Hop aldrig på, eller op på, gyngen. 

Stå aldrig på gyngen. 

Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding og kvælningsfare.  

Børn under 12 år skal være under opsyn af en voksen når gyngen bruges. 

Kontrollér altid gyngens tilstand inden brug, brug aldrig en defekt gynge. 

Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel. 

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR 
VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.  
OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende 
Europæiske sikkerhedskrav. 
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SAM PARTNER A/S 
DK-6000 Kolding 
Produceret i Kina 

 

ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til 
kommercielle formål. 
Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.  

Gyngen må ikke opsættes uden brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge 
eller simple knuder. 

Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens 
ophængningsøjerne er parallelle med gyngeretningen.  

Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverliggere af stål eller tørt og hårdt 
træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.  

Træbjælkens dimension skal minimum være Ø100 mm/100x100 mm.  

Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, og 
minimum 40 cm fra enden, så træet ikke flækker.  

Det er vigtigt, at alle gevind på gyngekrogen er taget i brug / er i 
indgreb. 

Gyngen skal opsættes af en voksen. 

Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil 
blive udsat for, maks. 70 kg. 

Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres før hvert brug. 

Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger. 

Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt 
minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.  

Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen. 

Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug stødabsorberende måtter under gyngen, hvor 
underlaget er hårdt (sten, jord, græs). 

Siddehøjden på gyngen må makimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden 
kan justeres på gyngens reb.  

Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg. 

Hold gyngen stille og sæt barnet forsigtigt ned på gyngen. 

Maksimal tilt er 45O.  

Hop aldrig på, eller op på, gyngen. 

Stå aldrig på gyngen. 

Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding og kvælningsfare.  

Børn under 12 år skal være under opsyn af en voksen når gyngen bruges. 

Kontrollér altid gyngens tilstand inden brug, brug aldrig en defekt gynge. 

Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel. 

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR 
VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.  
OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG. 

Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende 
Europæiske sikkerhedskrav. 

 


