
Gebruik

Welke functies biedt de Swing mij?
De Swing maakt van iedere stevige paal of boom een plek om te schommelen.
Waar is de Swing niet tegen bestand?
De Swing dient altijd door maximaal één persoon naar redelijkheid belast te worden.
Daarbij moet met name rekening worden gehouden met de sterkte van de paal of 
boom.

Veiligheid

Welke veiligheidsrisico’s zijn er verbonden aan de Swing?
Indien de Swing aan een stevige boom of paal is bevestigd, zijn de risico’s zeer beperkt. 
Let er daarbij bij ieder gebruik wel telkens op dat de spanbanden nog stevig zijn 
bevestigd en de boom of paal in een goede conditie is.
Zijn er risico’s voor kleine kinderen of andere doelgroepen?
Voor het gebruik moet de bevestiging van de Swing altijd door een volwassen persoon
gecontroleerd worden.

Onderhoud

Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Swing?
Er is geen onderhoud aan de Swing nodig. Wel dient bij ieder gebruik de conditie van 
de spanbanden en rubberen doppen gecontroleerd te worden.
Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Swing?
Onderhoud is niet van toepassing, controle van de onderdelen wel.
Hoe houd ik de Swing schoon?
Maak de Swing schoon met water en een regulier sopje.
Hoelang gaat de Swing mee?
Het frame en zitje gaan langer dan 5 jaar mee. De levensduur van de spanbanden en
rubberen doppen is sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee de Swing wordt 
gebruikt.

Weersomstandigheden

Tegen welke weersomstandigheden is de Swing niet bestand?
De Swing kan jaarrond buiten worden gebruikt.

Materiaal

Welke materialen zitten er in de Swing verwerkt?
Gepoedercoat stalen frame, rubberen doppen, polyester spanbanden, polyhemp touw,
fraké zitje.
Welke risico’s gaan er gepaard met de materialen?
Geen specifieke risico’s.
Hoe zwaar is de Swing?
10kg.
Is de Swing gemakkelijk te verplaatsen?
De Swing is met twee personen relatief makkelijk op een nieuwe plek te installeren.
Hierbij dient de Swing wel telkens rustig getest te worden zodat deze een vaste plek 
op de boom kan zoeken. Daarna dienen de spanbanden weer extra vastgezet te 
worden.

Packaging

Hoe wordt de Swing verpakt?
Plastic zak in kartonnen doos.
Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt?
Plastic en karton
Wat zijn de afmetingen van de verpakking?
150 x 50 x 20 cm
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Overige vragen

Hoeveel gewicht kan de Swing dragen?
Maximaal één volwassen persoon.
Wat is de beste hoogte om het schommelzitje op te hangen?
Ongeveer tussen de 2 en 3 meter
Hoe dik mag de boom/paal zijn?
20 tot 80 cm, maar let vooral op de sterkte en conditie van de boom of paal.
Hoe kan ik de Swing het beste plaatsen?
Let er op dat het frame via de rubberen doppen op vier plekken stevig contact maakt 
met de boom op paal. Zet de Swing stevig vast met de spanbanden en schommel 
eerst rustig voordat er hoger wordt geschommeld. Zet de spanbanden daarna 
indien mogelijk nog verder vast. Houd er ook rekening mee dat het zitje tijdens het 
schommelen niet tegen de boom of paal kan bewegen.


