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POPIS ZBOŽÍ A NÁVOD K ÚDRŽBĚ 
 

                                         Zahradní kovové houpačky                         
 

( Aapulco, Beirut, Miami, Philadelphia, VeGAS) 
 Vážení zákazníci,  
 děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní hopačky značky V-GARDEN.  Zahradní houpačky 
jsou dodávány v rozebraném stavu zabalené do papírových kartonů s kódem zboží  a popisem zboží od 
výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a 
jednoduchý montážní návod.  
 
Upozornění: 
K montáži houpačky jsou potřeba minimálně dvě osoby. Před sestavením si zkontrolujte, zda 
nejsou jednotlivé díly poškozené a jsou všechny v kartonu. 

1. Houpačku montujte na rovném a pevném podkladu očištěném od všech předmětů, jež by mohly 
houpačku poškodit. Budete-li houpačku montovat na měkkém podkladu,nestabilita s největší 
pravděpodobností způsobí její poškození. 

2. Houpačku držte stranou od ohně a vznětlivých látek. 
 
Při houpání se ujistěte: 

- že houpačka stojí na rovném a pevném podkladu, Nedávejte ruce ani nohy do prostoru mezi rám 
houpačky a sedadla, jinak riskujete možné poranění. 

- nepokládejte žádné předměty bezprostředně před a za houpačku 
- před houpáním se přesvědčte, že houpačka je pevně smontována. Maximální úhel při houpání je 

20 stupňů. Při silném rozhoupání riskujete převrácení houpačky a z toho plynoucí možná zranění. 
- nikdy nenechávejte děti, aby se houpaly bez dozoru dospělých. 
- minimálně jednou měsíčně se ujistěte, že všechny šrouby jsou řádně utažené a houpačka je 

stabilní 
- chraňte houpačku před deštěm a větrem 
- houpačka není odolná vůči zimnímu počasí, na podzim ji proto rozmontujte a uschovejte na suché 

místo 
- výrobek se nesmí prát ani chemicky čistit 
- povrch čistěte jemnými tekutými čistícími prostředky 
-  

 
                                                             NÁVOD K ÚDRŽBĚ   
 Houpačku udržujte v čistotě Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními 
čistícími prostředky na kovový zahradní nábytek. Houpačku nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, 
zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte 
ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách  a přikryjte plachtou. 
Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich 
dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné 
namáhání některých dílů a může končit až poškozením houpačky!  Upozornění: Prodávající žádným 
způsobem neodpovídá za případné vady vzniklé v souvislosti s nedodržováním tohoto návodu k údržbě. 
                                                                            ZÁRUKA 
 Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení a na další vady 
způsobené neodborným zásahem. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné 
údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm . Záruka je výrobcem 
poskytována na 2 roky.  


