
BRUGERVEJLEDNING  
 

 
 
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. 
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