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Betjenings/Montagevejledning 
Platformsgynge 
Art.nr. 174 5304 
 
 
 
 
 
 
 

Betjenings/monteringsvejledning til platformsgynge 

                             
                                              Billed 1: Platformsgynge (1-punkts ophængning) 
                   Billedet er af det ”gamle system” så opsætningen er lidt  
                   anderledes, se under punkt 2 – ophængsvejledning. 
 
Leveringen indeholder: 
 
1.  1 stk. platform af polyester med ringe 
2.  4 stk. gyngetov af spiral-birotex 10 mm sort: l=3,5m, med øjer i tovet og ring 3.  4 stk. 
karabinhager en for hver ende af tovet . 
4.  1 stk. ”samlingskarabin” 
 

1. Generelt 
Platformsgyngen er ideel  til at fremme og støtte det vestibulære system. Platformen er blødt 
polstret og betrækket består af slidstærkt polyestervæv i kunstlæderkvalitet. 
Gyngen er beregnet til loftmontage og giver ved ændring af ophængspunktet forskellige 
gyngevarianter. (Se punkt 4 i montagevejledning) 
 
Den maximalt tilladte vertikale belastning for platformsgyngen er 120 kg. 
 

8 tals indstillingsring 
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Fastgørelsen af platformsgyngen til loftet udføres gennem ringene og gyngetovene. Disse skal ved 
hjælp af karabinhager*  ophænges i ophængsanordningen f.eks skinnebefæstigelse* eller 
ophængsplade med halvring.* 
 
Platformsgyngen er kun til det retningsbestemte brug. Hvis den bruges på anden måde kan 
sikkerheden ikke garanteres. 
 

2. Ophængsvejledning 

 
Før monteringen begynder skal det sikres at ophængningen sker i et slidstærkt massivt loft, eller i 
træ (Ikke i hængeloft, gips eller lign.)! 
Vær sikker på at der bruges den rigtige Dyvel, træskrue eller lign. til ophængsanordningen. 
Gyngetovene 2) fastgøres til platformen ved at tovene trækkes igennem øjerne på gyngen og 
længden bestemmes af hvilket øje på tovet man trækker karabinhagen igennem. Derefter den store 
karabin gennem et øje fra hvert tov, i den ønskede højde, og gynge og tov fæstnes v.hj.a. denne 
karabin til den valgte loftsanordning. 
 

3. Vedligeholdelse og kontrol 

 
Gennem gyngebevægelsen kommer der friktion mellem ophængsanordningen og gyngen, hvilket 
kan give slitage på ståldelen. 
Hvis ståldelen mindskes med mere end 25 % er den ikke sikker mere og bør udskiftes. 
Ydermere bør ståldelene mellem gynge og tov jævnligt tilses, og udskiftes når friktionen har slidt 
mere end 25 %. 
 
Det er en god ide at foretage sikkerhedskontrol før hvert brug. 
 

4. Anvendelse 

Platformsgyngen kan gennem den variable ophængning udføre 4 forskellige gyngebevægelser. 
Billede 2 viser disse muligheder. 
Bevægelsesretningen ved 4-punkt, 2-punkt, og 1-punkt systemet. Ved 1-punkts ophængning kan 
gyngen ved anvendelse af fjeder*  yderligere svinge vertikalt. 
 

                             
                               Billede 2: Ophængsvarianter og tilhørende gyngeretninger 
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I vores sortiment finder I passende ophængsanordninger. Væg/loftsskinnesæt* (art.nr. 
2011905/2011918 afbildn. 3) egner sig optimalt til 2-punkt og 4-punkt ophængnin. Til 1-punkts 
ophængning kan loftspladen med halvring* (art.nr. 1773806, afbildn. 4) anvendes. 
 
* medfølger ikke. 
 
 

      
                 Billede 3: Skinnesæt             Billede 4: Loftsplade 
                                 art.nr. 201 1905        art.nr. 1773805 

 
 


