
Opbouwbeschrijving



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig te lezen, voordat u met de werkzaamheden 
begint.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
Swing-King producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en zijn toegestaan in huiselijke omgeving in de 
open lucht. Gebruik voor openbare inrichtingen en/of gebruik voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan.
Dit Swing-King product is geconstrueerd volgens de actuele stand van de veiligheidsvoorschriften en is vervaarDit Swing-King product is geconstrueerd volgens de actuele stand van de veiligheidsvoorschriften en is vervaar-
digd onder permanente kwaliteitsbewaking. Daarom behouden we ons het recht voor wijzigingen in techniek en 
design aan te brengen om onze klanten steeds een optimale productkwaliteit te kunnen bieden.
Wij gebruiken FSC-hout met impregneermiddel Wolmaniet CX-8. Voor meer informatie, bezoek onze webside: 
www.swingkingbv.nl

VEILIGE MONTAGE

Zorg er tijdens de montage van uw Swing-King producten voor dat er geen kinderen in de buurt zijn, zolang als 
het speeltoestel niet klaar is en nog niet is gecontroleerd. 
Voor het opbouwen van een Swing-King speelconstructie zijn minstens 2 volwassenen nodig.
Controleer vooraf de inhoud van de zak met beslagwerk en het houtpakket op de juiste hoeveelheden en be-
schadigingen en rang¬schik de onderdelen overzichtelijk.
Plaats het schroefmateriaal exact volgens de afbeelding. Alle vereiste verbindingsbeslagen vindt u in de zak met 
kleine onderdel¬en. Benodigd gereedschap voor de montage: -boor-/schroefmachine 
-meetlint 
-potlood 
-winkelhaak 
-moersleutel 13 en 17mm
Schroef alle onderdelen niet te vast en controleer eerst eens of alles recht staat.
Draai de bouten eerst tot de voelbare weerstand met de hand aan en trek ze vervolgens met een sleutel goed 
vast.
Controleer volgens de montagevoorschriften of alle schroefverbindingen vastzittenControleer volgens de montagevoorschriften of alle schroefverbindingen vastzitten
Let op! : weer losgeraakte moeren vervangen door nieuwe (vernieling van de klembeveiliging). 
De ondergrond in het speel- en veiligheidsgebied moet vlak zijn en uit een niet gebonden, schokdempende vloer 
bestaan. 
Een stabiele stand van het speeltoestel moet worden gewaarborgd. U kan extra grondankers kopen om te voorko-
men dat uw Swing-King speelconstructie kantelt of verschuift. 
Bij een zachte ondergrond moet u rond de vloerverankeringen cement gieten. Let erop dat het cement niet boven 
het speelvlak uitkomt.
Het speelgoed moet op een egaal vlak en op een afstand van minstens 2 meter van andere bouwsels of hindernis-
sen, bijv. omheining, garage, huis, uitstekende takken, waslijnen of elektriciteitsleidingen, vandaan staan.

ONDERHOUD

Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid van kinderen in gevaar brengen en de levensduur van het speeltoe-
stel vermind¬eren.
Voer om de 1 à 3 maanden, afhankelijk van hoe vaak ermee wordt gespeeld, regelmatig controles uit van alle on-
derdelen op mogelijke schade en losgeraakte verbindingen.
Beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk vervangen en originele Swing-King reserveonderdelen gebrui-
ken.
Voor het besteladres zie montagevoorschrift.
Controleer om de 1 à 3 maanden of alle schroef- en insteekverbindingen en de betreffende veiligheidsinrichtingen 
goed zitten.
Doe regelmatig enkele druppels olie op de bewegende delen.
De schommelzitjes ’s avond en ’s winters in de garage of in huis bewaren.



VEILIG SPELEN

Let erop dat het speelgoed alleen wordt gebruikt door kinderen die hiervoor voldoende vaardigheden bezitten.
Leer de kinderen op de juiste wijze om te gaan met het speeltoestel en speelgoed en wijs hen op mogelijke 
gevaren. Hou toezicht op het spelen.
Kinderen mogen nooit tijdens het schommelen eraf springen of tussen bewegende delen lopen of spelen.
Klimmen op of hangen aan het speeltoestel is niet toegestaan, omdat ernstige verwondingen het gevolg Klimmen op of hangen aan het speeltoestel is niet toegestaan, omdat ernstige verwondingen het gevolg 
kunnen zijn.

Bevestig geen kettingen en andere voorwerpen aan het toestel.
Combineer geen producten van andere fabrikanten met uw Swing-King speeltoestel.
De juiste manier om van een glijbaan af te glijden is zittend met het gezicht naar voren.
Bij sterk zonlicht kan de glijbaan zeer warm worden en bij temperaturen ver onder het vriespunt is vastplakken 
van de huid mogelijk.
Controleer bij extreme weersomstandigheden of kinderen de schommelzitjes en de glijbaan kunnen gebruiken.Controleer bij extreme weersomstandigheden of kinderen de schommelzitjes en de glijbaan kunnen gebruiken.
Torenconstructies zijn berekend op maximaal 3 kinderen. Schommelzitjes voor 1 kind.
Het gebruik van het speeltoestel is toegestaan voor kinderen van 3 tot 12 jaar (50 kilo).

AANSPRAKELIJKHEID

Swing-King kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onge-
paste of foutieve montage of installatie van een Swing-King product of doordat de in de verpakking meegele-
verde voorschriften niet goed worden nageleefd.
De aansprakelijkheid van Swing-King doet geen afbreuk aan diens recht een regresvordering in te dienen of 
een willekeurige derde voor de schade aansprakelijk te stellen.
Swing-King kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, winstderving of indirecte 
schade.

Wij wensen jullie veel plezier!



Totaal benodigde ruimte

Afmetingen in mm



Schommelmontagehoek rond hout

Rondhout 8/250

Rondhout 10/350

Schommelzitje

Houtdraadbout DIN571 8x30

Face-to-face schommel

Houtdraadbout DIN571 8x70

Zwarte afdekkap

Touwladder

Pos.-Nr. Omschrijving Aantal



Het uiteinde van de dwarsbalk dient 1cm uit 
de schommelmontagehoek te steken

Stap 1

Alle onderdelen in elkaar zetten

Schommelhaak vor
schommelzitje

Schommelhaak vor
touwladder

Schommelhaak vor
schommelzitje



Montage van de face-
to-face schommel vol-
gens de bijgevoegde 
handleiding

Montage 
van de 
touwladder 
volgens 
bijgevoegde 
handleiding

Stap 2

Stap 3



Montage van het 
schommelzitje volgens de 
bijgevoegde handleiding

Montage van het 
afdekkap

Stap 4
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