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Swing seat, black
Gyngesæde, sort
Plastgunga, svart
Keinuistuin, musta 

Art. no. 805-462
EAN 5705858708461

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC
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Installation
1. Install the swing seat to the swing clamp of the swing set.
2. Adjust the rope.
3. The distance between the swing seat and the ground should be at least 35 cm.
4. The distance between an accessory and the frame, should be at least 30 cm.
5. The distance between the swing clamps should be 45 cm.
6. The distance between swinging accessories, should be 45 cm.
7. Check the swing seat has been installed correctly by hanging in the rope few seconds.
8. Follow the manual for inspection and maintenance.

Warnings!
Only for domestic use.
Only for outdoor use.
Maximum user weight is 50 Kg.
Suitable for children from 3-10 years.
Maximum number of users is 1.
To be assembled by an adult.
The cross beam must not be higher than 250 cm.
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CAREFULLY READ THIS INSTRUCTION BEFORE USE

General safety instructions:
• The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and 

behind a swinging accessory is 200 cm.
• The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires

and other obstacles to ensure safe play. 
• Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.
• The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or “rack”. This leaning puts 

additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
• Do not install your play set over concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface 

can result in serious injury.
• The following is a list of recommended ground covers.

• Double shredded bark mulch 50 cm
• Uniform wood chips 50 cm
• Fine gravel 50 cm
• Fine sand 50 cm

• Save these instructions for future reference.

Safe play:
• On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
• Teach the children to play safe.
• Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed 

around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before 
playing on playground equipment.

• Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.
• Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of 

frost, even the softest pavement can change into a very hard surface. 
• Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C
• Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not 

twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may 
cause entrapment.

• Caution children no to:
• Jump off swings while they are in motion.
• Swing empty seats or other empty accessories.
• Swing at an angle.
• Hang upside down from any part of the gym set.
• Grasp or stop another child on any moving equipment.
• Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.

• Caution children to sit in centre of the swings with their full weight on the seats. Only one child per each planned occupant 
seat should be allowed.

• Climbing or hanging on the frame of the play set must not be permitted. Serious injuries can be result from fails.

Inspection and maintenance:
• To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below 

once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
• Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split 

boards.
• Check the remaining hardware, brackets and swing clamps also for rust, which can have effect on the strength. Replace 

when necessary.
• Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reposition or replace.
• Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
• Check swing seats and bars for integrity and check swing ropes for fraying or extreme creation of fibre. To examine the rope , 

open the strands of the rope there where the fraying occurred and securely check whether the filaments are broken. 
• All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent. 
• Check the play sets stability.
• Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.

Customer responsibilities:
• It is the customer´s responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prema-

turely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
• The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.
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Montering
1. Monter gungsätet i gungkrokan på gungställning.
2. Justera repet.
3. Avståndet mellan gungsätet och marken bör vara minst 35 cm.
4. Avståndet mellan två gungor eller mellan gunga och ställningsram bör vara minst 30 cm.
5. Avståndet mellan gungbeslag ska vara 45 cm.
6. Avståndet mellan gungtillbehören ska vara 45 cm.
7. Kontrollera at gungsätet är korrekt monterad vid att hänga i repet i några få sekunder.
8. Följ instruktionerna för kontroll och underhåll.

Varning!
Endast för hemmabruk.
Endast för användning utomhus.
Den maximala användarvikten är 50 kg.
Lämplig för barn från 3-10 år.
Det maximala antalet användare är 1.
Skall monteras av en vuxen.
Tvärbalken får inte vara högre än 250 cm.
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                       LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN BRUK

Generella säkerhetsinstruktioner:
• Säker lekyta refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställingen på alla sidor. Den säkra lekytan framför och 

bakom ett svängande lekredskap är 200 cm.
• Den säkra lekytan skal vara fri från närmasta byggnad eller hinder, såsom staket, garage , hus, låga grenar, tvättlinor eller 

elektriska ledningar.
• Markytan måsta vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att 

förbindelser och leder utsätts för högre påfrestningar, vilket så småningom kan leda till att de luckras upp och går sönder.
• Bygg inta din lekplats på betong, grus asfalt, trampad jord eller andra hårda ytor. Fall på hårda ytor kan leda till svåra skador.
• Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.

• Barkmull 50 cm
• Träflisor 50 cm
• Fint grus 50 cm
• Fin sand 50 cm

• Spara de här bygginstruktionerna för framtida bruk.

Säker lek:
• Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
• Lär barnen att leka säkert.
• Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrust-

ningen.
• Sist men inte minst: Använd sunt förnuft för att undvika eventuella faromoment.
• Utrustningen bör inte lekas på vid våt väderlek eftersom ytorna kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandles 

till en mycket hård yta. Tillbehör skall tas av och förvaras inomhus är temperaturen underskrider O°C.
• Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personska-

dor. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snura dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till 
kvävning.

• Säg till barnen att inte:
• Hoppa ner från gungor som är i rörelse.
• Gunga tomma gungsitsar eller andra tomma tillbehör.
• Gunga snett.
• Hänga upp och ner från någon del av ställningen.
• Ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig.
• Gå nära, framför, mellan, eller bakom tillbehör som rör sig.

• Man bör inta låta barn klättra eller hänga på själva ställningsramen. Fall kan leda till svåra skador.

Kontroll och underhåll:
• För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhetsgranskas enligt nedan – en gång i början av säsongen och ytterlig-

are två gånger per månad under användningssäsongen.
• Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtdranga. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar träets 

fibrer och leder till att det spricker.
• Kontrollera även rost, som kan påverka styrkan hos övriga material, beslag och gungkrokar. Byt ut dem vid behov.
• Kontrollera markankaren för att försäkra dig om att de är säkrade. Byt ut eller flytta om nödvändigt.
• Kontrollera stabiliteten hos gungsitsar och bjälkar och kontrollera att gungrepen inte börjat trasas sönder eller luckras upp i 

fibrer. För att bättre bedömma repets tillstånd, kan du dra isär det där det är slitet och titta noga om fibrerna är avslitna. 
• Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. 
• Kontrollera ställningens stabilitet.
• Kontrollera riskmoment i omgivningen, t.e.x. låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Kundens skyldigheter:
• Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera och underhålla produkten så att den inte slits ut i förtid. Kontroll och underhåll av 

produkten nämns i handbokens allmänna del. 
• Kunden måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att garantera barnens säkerhet.

SE



12

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S 

Virkefeltet 4
DK-8740 Brædstrup

Manufactured by / Produceret af
Ningbo Yilong outdoor products CO.,Ltd. 

No.17 Jinlong Road Taoyuan Street Ninghai County Ningbo 
city, Zhejiang, China




