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DODAVATEL PRO ČR:
MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 221/264, Praha 4 - Libuš, 142 00, www.marimex.cz

DODAVATEL PRO SK:
MARIMEX SK, spol s.r.o., Rožňavská 17, Bratislava, 831 04, www.marimex.sk

Výrobce: Buki hračky, 
Kamenec 24 Holasovice 

Czech Republic
www.bukihracky.cz

Marimex ID  11640437

Varování: Místo pro zavěšení houpačky musí být vybráno tak,
aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup (min. 2 m) od 
stěn, plotů a jiných překážek/ objektů. V blízkém okolí místa pro 
používání houpačky se nesmí ponechat žádné ostré předměty. 
Podlahu v okolí houpačky volte z materiálu tlumící náraz nebo 
trávník. Použití v domácnosti i venku.

Upozornění výrobce: houpačka není konstruována pro děti 
mladší 3 let. Používat pod dohledem dospělé osoby. Montáž 
a přípravu houpačky smí vykonávat pouze dospělá osoba. 
Po vybalení houpačky sáček odstranit z dosahu dětí, hrozí 
nebezpečí udušením. Provaz nikdy nemotejte kolem krku.

Prostředky, sloužící k zavěšení houpačky musí zajišťovat 
podmínky, při nichž nedojde k vyháknutí či prodření kroužků 
při houpání. 
K zavěšení použijte závěsné háky zatočené o 540°. Je nutné  
pravidelně provádět kontrolu stavu lan, uzlů a závěsných 
kroužků. Poškozené díly je třeba neprodleně před dalším 
použitím vyměnit. 
Dítě by se mělo při houpání držet předních lan.

Údržba: Houpačka není povrchově upravena, nevystavujte 
dlouhodobě změnám počasí. Zabraňte styku s vodou, 
prodlužujete tak životnost výrobku. 
Nosnost:  80 kg.       Délka lana: 1,7 m. 

Výrobek schválen zkušebnou ITC Zlín 

Závěsná houpačka Heidi



 

SK UPOZORNENIE: Miesto pre zavesenie hojdačky musí byť vybrané tak, aby bol pri hojdaní 
dodržaný bezpečný odstup (min. 2 m) od stien, plotov a iných prekážok/objektov. 
V blízkosti okolia miesta pre používanie hojdačky sa nesmú ponechať žiadne ostré predmety. 
Podlahu v okolí hojdačky voľte z materiálu tlmiaceho náraz alebo trávnik. 
Použitie v domácnosti i vonku.

Upozornenie  výrobca: Hojdačka nie je konštruovaná pre deti mladšie ako 3 roky. 
Používať pod dohľadom dospelej osoby. Montáž a prípravu hojdačky smie vykonávať len dospelá 
osoba. Po vybalení hojdačky odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo 
udusenia. Výrobok obsahuje dlhé šnúry, hrozí nebezpečenstvo uškrtenia. 
Povraz nikdy nemotajte okolo krku.

Prostriedky slúžiace k zaveseniu hojdačky musia zaisťovať podmienky, pri ktorých nedôjde 
k vyháknutiu alebo predratiu krúžkov pri hojdaní. K zaveseniu použite závesné háky zatočené 
o 540 ˚. Je nutné vykonávať pravidelnú kontrolu stavu lan, uzlov a závesných krúžkov. 
Poškodené diely je treba neodkladne pred ďalším použitím vymeniť. 
Dieťa by sa malo pri hojdaní držať predných lán.

Údržba: Hojdačka nie je povrchovo upravená, nevystavujte ju dlhodobo zmenám počasia.

Zabráňte styku s vodou, predĺžite tak životnosť výrobku.

Nosnosť: 80 kg.         Dĺžka lana: 1,7 m.

Výrobok schválený skúšobňou ITC Zlín.  


