
MONTERINGSANVISNING JABO GUNGSTÄLLNING 

MATERIAL ANTAL 
Stolpe 4 st 

Sträva 2 st 

Balk 1 st 

Stöd 2 st 

Skruv 2 st 

Skruv 4 st 

Träskruv 8 st 

Träskruv 4 st 

 
1 

2 

3 

4 

A 

B 

C 

D 

Dim. 
8x250 cm 

7+8x150 cm 

10x300 cm 

7+8x80 cm 

10x170 mm 

10x140 mm 

8x120 mm 

8x40 

E Ringar 10 cm  4 st 

F Gunga  2 st 

H Expander bult 10x100 mm  4 st 

G Träskruv 4x50 cm 8 st 

I Beslag 30x140 mm 4 st 

MonteringMonteringMonteringMontering    
För att underlätta monteringen behövs en borrmaskin, hylsnyckel, måttband, hammare, skruvmejsel och trappstege.    
 

Gungan skall endast sättas upp på en plan yta, t.ex. gräsmatta eller sand, minst 2 m från andra föremål, såsom hus, garage, staket, tvättlina, hängande 
grenar, elledningar, vägar etc. 
Gungan skall inte placeras på betong, asfalt eller annat hårt underlag. 
Området bör täckas med sand, fint grus eller annat material för att mildra ev. fall. (Fri fallhöjd är mindre än 100 cm).  
Gungan måste sättas fast i fundamenten med expanderbult (se bild sida 2, detalj "D").  Bultarna måste täckas med gräs (minst 5 cm) eller sand (minst 20 
cm) för att minska risken för skador och så att de inte kan lossas eller dras ur. 
 

UnderhållUnderhållUnderhållUnderhåll    
Konstruktionen ska kontrolleras regelbundet för tecken på eventuella skador eller förruttnelse. Den ska behandlas minst en gång per år. 
Även stabilitet, bultar, sittbräda, spännringar, skruvar och andra tillbehör måste kontrolleras regelbundet och justeras vid behov. Om skador upptäcks, som 
inte kan fastställas, måste gungan tas ur bruk.  
Alla metalldelar måste oljas.  
Gungan måste kontrolleras var/ varannan vecka beroende på användning. 
 
OBS! Om inte ovanstående rekommendationer följs kan det leda till en olycka! 
Gungan är anpassad för att användas av barn mellan 3 och 14 år. 
 

Allmän informationAllmän informationAllmän informationAllmän information    
1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar montera och kontrollera så att alla delar är med. 
2. Monteringen ska utföras av minst två vuxna. 
3. Innan ni påbörjar monteringen förbereder ni ytan där gungställningen ska placeras. 
4. Montering av delar högt upp bör utföras stående på en trappstege. 
5. Barn ska hållas ifrån området när ni monterar gungställningen. 
6. Där ni ska skruva ihop 2 trädetaljer så måste ni förborra ett hål något mindre än skruvens storlek, detta för att undvika att träet spricker och  

bärigheten minskar. 
 
Tillverkaren tar inte ansvar för konsekvenser då man inte följt tillverkaren rekommendationer som finns med i denna monteringsanTillverkaren tar inte ansvar för konsekvenser då man inte följt tillverkaren rekommendationer som finns med i denna monteringsanTillverkaren tar inte ansvar för konsekvenser då man inte följt tillverkaren rekommendationer som finns med i denna monteringsanTillverkaren tar inte ansvar för konsekvenser då man inte följt tillverkaren rekommendationer som finns med i denna monteringsanvisning.visning.visning.visning.    

MonteringsanvisningMonteringsanvisningMonteringsanvisningMonteringsanvisning    
Förbered grunden för gungan enligt ovan, monteringen ska göras av två vuxna personer. 
Titta på bilderna på baksidan! 
1. Skruva ihop stolparna (1) med skruv 10x170 (A). 
2. Montera ringarna (E) på balken (3) enligt ritningens mått (Bild B) och fäst dem med skruv 8x40 (D). 
3. Placera stolparna (1) enligt bild A och placera balken (3) ovanpå. 
4. OBS!OBS!OBS!OBS! Se till att stolparna (1) skruvas på mitten av balken (3) 
5. Fäst balken (3) med skruv 10x140 (B). 
6. Fäst strävan (2) med skruv 8x120 (C) till stolpen (1). 
7. Fäst stöd (4) med skruv 8x120 (C). 
8. Placera gunga på den tidigare förberedda marken (se bild D). 

Fäst beslaget i stolpen (I), skruvas med träskruv 4x50 (G), montera expanderbulten 10x100 (H), allt    
enligt bild D. 

9. Kontrollera skruvarna och stabiliteten i gungan. 
10. Häng upp gungan (F). 
 

OBS! OBS! OBS! OBS! Det måste vara minst 35 cm mellan gungan och marken.  
 

OBS! OBS! OBS! OBS! Sprickbildning av svarvat trä är en naturlig process som uppstår på grund av förändringar i vädret. 
Detta har beaktats i gungans produktionsteknik och dimensionering så ev. sprickor  i stolpen utgör ingen 
risk för fara vid användning. 
ViktigtViktigtViktigtViktigt    
Endast för eget bruk. Används under direkt tillsyn av en vuxen. Tillåtet antal användare: 2 st. 
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