
POKYNY: 
Šroub s očkem Fantasy Swing® lze instalovat na dvou místech: do spodního dřevěného rámu 
dveří nebo do trámu ve stropě. Instalace šroubu s okem do zárubně je nejjednodušší, ale dveře 
omezují rozsah vašeho pohybu. Upřednostňovaným způsobem použití je instalace šroubu s 
okem do silného stropního nosníku. Pečlivě dodržujte obě sady pokynů, abyste zajistili bezpečný
a příjemný zážitek z Fantasy Swing®. 

PRO DVEŘE: 
Najděte střed dřevěných dveří a označte místo na spodní straně zárubně. Šroub s očkem je 
velmi ostrý a lze jej zašroubovat poklepáním na hlavu šroubu kladivem a otáčením šroubu, 
dokud nebudou všechny závity skryty. Pomocí kladívka pomozte zašroubovat šroub s očkem do 
dřeva. Pro usnadnění zavádění nejprve vyvrtejte vodicí otvor 5/16 a poté zašroubujte šroub s 
očkem. Všechny závity by měly být skryté. 

PRO STROPY: 
Najděte trám ve stropě pomocí vyhledávače svorníků, který je k dispozici v každém 
železářství. Ujistěte se, že máte dostatečný odstup od okolních stěn nebo nábytku. Najděte 
střed paprsku a označte místo. Šroub s očkem je velmi ostrý a lze jej zašroubovat poklepáním 
na hlavu šroubu kladivem a otáčením šroubu, dokud nebudou všechny závity skryty. Pomocí 
kladívka pomozte zašroubovat šroub s očkem do dřeva. Pro usnadnění zavádění nejprve 
vyvrtejte vodicí otvor 5/16 a poté zašroubujte šroub s očkem. Všechny závity by měly být skryté. 

UPOZORNĚNÍ: 
Jakmile je šroub s okem nainstalován, z bezpečnostních důvodů jej neodstraňujte. Mohlo by 
dojít k oslabení uchycení šroubu s okem! 

ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY: 
Pokud je hmotnost na houpačce menší než 95 kg, použijte dodanou torzní pružinu. Pokud je 
hmotnost na houpačce vyšší než 95 kg, sestavte houpačku bez použití z pružiny. Při použití ve 
dvou se ujistěte, že při určování hmotnosti zohledněte polohu obou partnerů (jeden partner 
může být na podlaze, ve skutečnosti nevisí z pružiny).

VAROVÁNÍ: 
Pokud používáte torzní pružinu, vyhněte se při používání Fantasy Swing® ruce na pružinu nebo 
do její blízkosti. Pokud budete příliš blízko, můžete si skřípnout prsty nebo jiné části 
těla! Houpačka Fantasy Swing® je plně nastavitelná a navržená pro vaše pohodlí. Všechny 
podložky, podpěry a třmeny lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým sexuálním polohám s 
minimální námahou. Hardware pro houpačku lze také upravit tak, aby byla houpačka zavěšena v
jakékoli vzdálenosti od podlahy. Použijte svou fantazii a bavte se! 

VAROVÁNÍ: 
Doporučený hmotnostní limit nepřesahuje 160 kg. Instalace a používání na vlastní 
nebezpečí. podpěry a třmeny lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým sexuálním polohám s 
minimální námahou. Hardware pro houpačku lze také upravit tak, aby byla houpačka zavěšena v
jakékoli vzdálenosti od podlahy. Použijte svou fantazii a bavte se!


