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ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Nejprve si zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech dílů. 
Pokud některé nejsou v pořádku nebo chybí, kontaktujte prodejce. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Tento výrobek je určen pro max. 8 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 10 let. Maximální nosnost 
u každé sedačky je 35 kg. Tento limit se nesmí překračovat. 

• Nevhodné pro děti do 3 let věku. Možné nebezpečí vdechnutí malých částí. 

• S návodem se podrobně seznamte ještě před zahájením montáže a před vlastním používáním 
výrobku. Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady. Dbejte na to, aby povrch, na kterém bude 
houpačka stát, byl pokryt jemným pískem nebo pilinami. Houpačku neumisťujte na udusanou 
zem, beton nebo jiný tvrdý povrch. Než začnete sestavu používat, čtěte pozorně veškerá 
upozornění. 

• Řádně utahujte veškeré šrouby a matice. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

• Výrobek se dá používat venku i uvnitř. Pro použití uvnitř zachovejte bezpečnostní odstup min. 
3 m od každé nohy sestavy a použijte betonové ukotvení. 

• Výrobek je možno používat na trávníku, nikoliv na betonovém povrchu. Dbejte na správné 
upevnění na jiných površích. 

• Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 

• Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let. 

• Výrobek je určen pouze k domácímu použití. 

• Pečlivě si přečtěte manuál ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 

• Pravidelně kontrolujte správné utažení šroubů a matic včetně poškození nebo opotřebení 
všech částí. Poškozený nebo opotřebený výrobek nepoužívejte. Neprovádějte neschválené 
modifikace produktu. 

• Šrouby musí být zakryty gumovými krytkami. 

• Během hry nemějte u sebe nebo v blízkosti žádné ostré nebo špičaté předměty. Pokud se 
objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte. 

• Instalujte na volné ploše bez dalších nebezpečných objektů. 

• Výrobek používejte na rovném travnatém terénu. Nepoužívejte na terasách, betonu a jiném 
tvrdém povrchu. 

• Poučte děti o bezpečném používání výrobku. Nenechte je šplhat nebo se točit na tyčích rámu, 
aby se nezranily. 

• Sedačka nemá být výše než 600 mm od země. Výrobek je určen pro sezení, ne pro stání. 

• Závěsné systémy, spojovací díly a ostatní komponenty pravidelně kontrolujte a vyměňte 
v případě potřeby. 

• Lana se musí měnit co 12 měsíců. 

• Kontrolujte nátěr výrobku a v případě nutnosti opravte netoxickou barvou nebo lakem na auta. 

• Nohy sestavy musí být zabetonovány do země. Pokud to není možné, použijte přiložené 
upevňovací zařízení. 

• Nikdy nenechávejte děti během hry bez dozoru. 

• Pokud je houpačka poškozena nebo delší dobu nepoužívána, měla by být rozmontována nebo 
zabezpečena proti možnému zneužití neoprávněnými osobami. 

• Výrobek odpovídá normě EN71. 
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OBSAH BALENÍ 

Č. Položka Ks 

1 Vrchní nosná tyč A 1 

2 Vrchní nosná tyč B 1 

3 Vrchní nosná tyč C 1 

4 Vrchní nosná tyč D 1 

5 Noha rámu žebříku (vrchní) 4 

6 Noha rámu žebříku (spodní) 4 

7 Noha (vrchní) 4 

8 Noha (spodní) 4 

9 Postranní nosník (s bezpečnostní krytkou) 4 

10 Příčka 14 

11 Závěsná podpěra 3 

12 Půlkruhová svorka 6 

13 Postranní nosník basketbalového koše (A) 1 

14 Zadní deska koše 1 

15 Sestava koše 1 

16 Přípojka nohy (L) 2 

17 Přípojka nohy (S) 2 

18 Kolík 8 

23 Úchyt desky koše 1 

24 Postranní nosník basketbalového koše (B) 1 

A1 M8x25 šestihranný šroub 6 

A3 M8x60 šestihranný šroub 2 

A4 M8x65 šestihranný šroub 4 

A5 M8x70 šestihranný šroub 12 

B5 M6x65 šestihranný šroub 4 

B4 M6x55 šestihranný šroub 4 

B2 M6x50 šestihranný šroub 12 

D1 M6x40 vrut s plochou hlavou 4 

D2 M6x35 vrut s plochou hlavou 4 

E5 M6x40 vrut 28 

U1 M6 bezpečnostní matice 56 

U2 M8 bezpečnostní matice 24 

X1 M6 nylonová podložka 56 

X2 M8 nylonová podložka 24 

X3 M6 kovová podložka 4 



5 

 

L1 M6 Klíč 1 

L2 M8 Klíč 1 

L3 Utahovací klíč 1 
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MONTÁŽNÍ KROKY 

 

1. Připevněte půlkruhové svorky (12) k nosníkům (11) a nasuňte na nosnou tyč A (1). Další dvě 
pak nasuňte na nosnou tyč C (3) a na nosnou tyč D (4). Vše zajistěte pomocí šroubu (A5), M8 
nylonové podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2) a vzájemně přichyťte pomocí šroubu 
(A1), M8 nylonové podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2). 

2. Nasuňte spojníky noh (16) na vrchní tyč (1) a zajistěte pomocí šroubu (A5), M8 nylonové 
podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2). 

3. Nasuňte dva spojníky noh (17) na nosní tyč (2) a na horní tyč (4) a zajistěte šrouby (A5), M8 
nylonovými podložkami (X2) a M8 bezpečnostními maticemi (U2). Poté vsuňte horní tyč (3) do 
horní tyče (2) a zajistěte šrouby (A3), M8 nylonovými podložkami (X2) a M8 bezpečnostními 
maticemi (U2). 
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4. Vsuňte horní část nohy (7) do spojníku (17) a zajistěte šroubem M8x65 (A4), M8 podložkou 
(X2) a M8 maticí (U2). 

5. Vsuňte vrchní nohu žebříku (5) do spojníku (16) a zajistěte šroubem (B2), M6 podložkou (X1) 
a M6 maticí (U1). 

6. Připevněte příčku (10) k vrchní noze žebříku (5) a zajistěte šrouby M6x40 (E5), M6 
podložkami (X1) a M6 maticemi (U1). 
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7. Připevněte basketbalovou sestavu (15) a spojte díl (23) se zadní částí desky (14). Zajistěte 
pomocí rovného šroubu (D1), M6 nylonové podložky (X1) a M6 matice (U1). Poté připevněte 
zadní úchyty (13 a 24) k desce (14) a zajistěte šrouby (D2), M6 nylonovými podložkami (X1), 
M6 kovovými podložkami (X3) a M6 maticí (U1). 

8. Vsuňte spojovací díl (23) do vrchní tyče (4) a zajistěte šroubem (A3), M8 podložkou (X2) a M8 
maticí (U2) poté přichyťte dav úchyty to k vrchní tyči šroubem (A5), M8 podložkou (X2) a M8 
maticí (U2). 
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9. Připevněte příčku (10) ke spodní noze žebříku (6) a zajistěte šroubem (E5), M6 podložkou 
(X1) a M6 maticí (U1). 

10. Zasuňte spodní nohu (8) do vrchní nohy (7) a připevněte boční nosník s bezpečnostní krytkou 
(9) k horní noze (7) šroubem (B4), M6 podložkou (X1) a M6 maticí (U1) 

11. Vsuňte spodní nohu žebříku (6) do vrchní nohy žebříku (5) a připevněte boční nosník s 
bezpečnostní krytkou (9) k horní noze žebříku (5). Pojistěte šroubem (B2), M6 podložkou (X1) 
a M6 maticí (U1). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOUPAČCE 

Č. Položka Ks 

1 Sestava sedačky 1 

G4 M8 U-díl 2 

U2 M8 bezpečnostní matice 4 

X2 M8 kovová podložka 4 
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• Zavěste sestavu sedačky (1) na U-díl (G4). Poté tento díl nasaďte na vrchní tyč a zajistěte 
bezpečnostní maticí (U2) a podložkou (X2). Prověřte, zda je sedadlo umístěno 400-600 mm 
nad zemí. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVNÉ HOUPAČKY 

Č. Položka Ks 

1 Závěsník 2 

2 Trubka 2 

3 Trubka sedačky 2 

4 Pevná sedačka 2 

5 Nožní opěra 2 

C1 Šroub M6x45 mm 8 

K6 Šroub M6x85 mm 2 

K3 Šroub M6x50 mm 2 

K2 Šroub M6x65 mm 2 

U1 M6 bezpečnostní matice 16 

X1 M6 kovová podložka 18 

K5 Šroub M6x35 mm 2 
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1. Připevněte dvě pevné sedačky (4) k trubce (3) a zajistěte šroubem (C1), podložkou (X1) a M6 
maticemi (U1). 

2. Připevněte trubky (2) se sedačkovými trubkami (3) a zajistěte šroubem (K6), podložkou (X1) a 
bezpečnostní maticí (U1). 

3. Připevněte nožní opěry (4) k trubce (2) a zajistěte šroubem (K5), podložkou (X1) a M6 
bezpečnostními maticemi (U1). 

4. Propojte závěsník (1) s trubkou (2) pomocí šroubu M6 (K2), kovové podložky M6 (X1) a 
bezpečnostní matice M6 (U1). 

5. Zavěste sedačkový závěsník (1) na úchyt nosné tyče a zajistěte šroubem (K3), podložkou 
(X1) a M6 bezpečnostními maticemi (U1). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ GONDOLY 

Č. Položka Ks 

1 Závěsník 4 

2 Trubka 4 

3 Trubka sedačky 4 

4 Pevná trubka 2 

5 Deska sedačky 6 
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K2 Šroub M6x35 mm 8 

K5 Šroub M6x50 mm 24 

K1 Šroub M6x20 mm 4 

K3 Šroub M6x50 mm 4 

K6 Šroub M6x30 mm 4 

U1 M6 Bezpečnostní matice 44 

X1 M6 Kovová podložka 84 
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1. Obr. 1: Připevněte trubku (1) k trubce (2) šroubem (K6), podložkou (X1) a maticí (U1). 

2. Obr. 2: Připevněte jednu desku sedačky (5) k trubce (3) šroubem (K5), podložkou (X1) a 
bezpečnostní maticí (U1). 

3. Obr. 3: Připevněte druhou desku sedačky (5) k trubce (3) pomocí šroubu (K5), podložky (X1) a 
bezpečnostní matice (U1). 

4. Obr. 4: Spojte závěsník (1) se sedačkovou trubkou (3) za použití šroubu (K2), podložky (X1) a 
bezpečnostní matice (U1). 

5. Druhou stranu sedačky na gondole připevněte stejným způsobem. 

 

6. Obr. 5: Připevněte dvě desky sedaček (5) k pevné trubce (4) šroubem (K5), podložkou (X1) a 
bezpečnostní maticí (U1). 

7. Obr. 6: Spojte smontovanou pevnou trubku a sedadlovou trubku šroubem (K1), podložkou 
(X1) a bezpečnostní maticí (U1). Dokončete montáž. 
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8. Sestavu sedaček pověste na závěsník nosné tyče a zajistěte pevně pomocí šroubu (K3), 
podložky (X1) a bezpečnostní matice (U1). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ HRAZDY 

Č. Položka Ks 

1 Hrazda 1 

G4 M8 U-díl 2 

U2 M8 Bezpečnostní matice 4 

X2 M8 Kovová podložka 4 

 

• Zavěste hrazdu (1) na U-díl (G4). Poté tento díl přichyťte k vrchní tyči a zajistěte bezpečnostní 
maticí (U2) a podložkou (X2). 
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• Zatlučte kolík J (18) do země a připevněte ke spodní noze (8) pomocí šroubu (B5), podložky 
M6 (X1) a matice M6 (U1). 

• Zatlučte kolík J (18) do země a zajistěte ke spodní noze žebříku (6) pomocí šroubu (B2), 
podložky M6 (X1) a matice M6 (U1). 

• Dokončete montáž a prověřte správné utažení všech dílů. 

ÚDRŽBA 

Produkt je vyroben z prvotřídních materiálů. Nicméně je nutno provádět pravidelnou údržbu dle 
pospaných kroků níže. Pravidelnou údržbou můžete výrazně prodloužit životnost houpačky. Dejte 
zvláštní pozor na: 

• Uvolněné nebo chybějící šrouby a díly. 

• Prohýbající se tyče a nosníky. 

• Ohnuté nebo zlomené nohy a části rámu. 

• Poškozenou sedačku. 

• Poškozené nebo nesprávně uchycené provazy. 

• Výčnělky a ostré hrany. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 
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Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


