
Montaż i instrukcja obsługi 
hamaka ohobohoo



WAŻNE-  proszę przeczytać uważnie instrukcję i ją zachować.

W ZESTAWIE:

a) 1 x worek na hamak i materac - 100% bawełna 

b) 1 x kokon - 100% niefarbowana, ekologiczna bawełna

c) 1 x materac - obszycie 100% bawełna; wypełnienie wełna owcza lub poliester + poszewka na prześcieradło 
100% bawełna

d) 1 x rozpórka drewniana

e) 1 x stalowa sprężyna + pokrowiec na sprężynę 100% bawełna

f) 1 x łańcuch ok. 1 m + 1 szt. ogniwo skręcane (opcjonalnie)

g) 2 x ogniwo skręcane

h) 1 x wkręt oczkowy + podkładka

i) 1 x krętlik

j) 1 x  kołek rozporowy

k) 1 x karabińczyk zakręcany 

l) 1 x instrukcja obsługi /montażu 



MONTAŻ:

UWAGA ! MONTAŻ MOŻNA WYKONAĆ WYŁĄCZNIE NA SUFICIE BETONOWYM LUB BELCE DREWNIANEJ.

1. Znaleźć odpowiednie miejsce do powieszenia hamaka

2. Zamontować wkręt oczkowy

SUFIT BETONOWY

2.1 Wywiercić otwór o średnicy 10 mm na głębokość  minimum 60 mm (otwór powinien  być przynajmniej tak 
głęboki jak długi jest wkręt oczkowy)

2.2 Włożyć kołek

Ważne: kołek musi znajdować się w otworze na całej swojej długości

2.3 Założyć podkładkę na wkręt oczkowy. Całość wkręcić w zamontowany kołek

Ważne: Wkręt  musi  zostać w całości zamontowana w kołku. Po wkręceniu powinien docisnąć podkładkę do 
sufitu

Wskazówka: Do zamontowania wkręta można użyć śrubokręta bądź klucza płaskiego

BELKA DREWNIANA

Ważne: Belka musi być wykonana z jednolitego drewna, niewykazującego oznak próchnienia . Belka nie może 
być mniejsza niż 10x10 cm

2.1. Wywiercić otwór średnicy 4,5 – 5 mm i głębokości około 60 mm

2.2  Założyć podkładkę na wkręt oczkowy. Całość wkręcić w w przygotowany otwór

Ważne: Wkręt  musi  zostać w całości zamontowana w kołku. Po wkręceniu powinien docisnąć podkładkę do 
belki

JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU WKRĘTA OCZKOWEGO KONIECZNIE WEZWIJ 
FACHOWCA! 

WAŻNE: KONIECZNIE SPRAWDŹ WYTRZYMAŁOŚĆ ZAMONTOWANEGO WKRĘTA OCZKOWEGO POPRZEZ 
ZAWIESZENIE SIĘ NA NIEJ CAŁYM SWOIM CIAŁEM. MOŻNA W TYM CELU UŻYĆ ŁAŃCUCHA I KARABIŃCZYKA 
ZAMYKANEGO.



3. Powiesić sprężynę na wkręcie za pomocą karabińczyka (karabińczyk należy zabezpieczyć), następnie łańcuch 
za pomocą ogniwa skręcanego (opcja). Następnie krętlik za pomocą ogniwa skręcanego. Na końcu powiesić 
hamak ohobohoo za pomocą ogniwa skręcanego. Po powieszeniu sprawdzić czy wszystkie ogniwa oraz 
karabińczyk są zamknięte i zabezpieczone!

4. Zebrać materiał hamaka w miejscu gdzie  znajduje się zakładka i umieścić go w wycięciach deski rozporowej

5. Przewlec sznurek przez otwory deski rozporowej i zawiązać go

6. Położyć materacyk

REGULACJA WYSOKOŚCI

Regulacja wysokości jest możliwa za pomocą łańcucha, który można kupić opcjonalnie.

Ważne: Proszę pamiętać, aby po wyregulowaniu wysokości hamaka, ponownie zapiąć ogniwo skręcane

Hamak z dzieckiem powinien znajdować się najniżej 20 cm nad podłogą! 

Ważne: Nadmiar łańcucha najlepiej obciąć bądź zabezpieczyć  aby  był poza zasięgiem dziecka

REGULACJA POZIOMA

Pozycję kołyski należy wyregulować przesuwając materiał w prawo lub lewo przez kółko metalowe znajdujące 
się w górnej części hamaka do momentu, kiedy spód będzie równo ułożony. Rozpórkę drewnianą wyrównać do 
pozycji poziomej.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA :

- W hamaku może znajdować się maksymalnie jedno dziecko

- Każda z części musi być odpowiednio zamontowana. W trakcie użytkowania należy regularnie sprawdzać stan 
wszystkich elementów

- Hamak nie może być umieszczony w pobliżu kominka, kuchenki i innych źródeł ognia

- Hamak nie może być używany zbyt blisko mebli, kantów i innych niebezpiecznych krawędzi

- Należy uważać aby małe dzieci oraz zwierzęta nie znajdowały się w pobliżu hamaka, w którym jest noworodek/
niemowlak.



- Nie zostawiać śpiącego dziecka na brzuchu

- Nie należy zostawiać dziecka w hamaku bez opieki

- Drobne elementy hamaka nie mogą leżeć w zasięgu dziecka

- Nie bierzemy odpowiedzialności za użycie innych części niż umieszczonych w zestawie. Nie bierzemy 
odpowiedzialności za montaż inny niż opisany w instrukcji oraz modyfikacje którejkolwiek z części hamaka (za 
wyjątkiem skrócenia łańcucha)

WAŻNE: HAMAK NIE SŁUŻY DO ZABAWY, NIE JEST RÓWNIEŻ HUŚTAWKĄ

HAMAKI OHOBOHOO TO 100%  HANDMADE. Kołyska i dodatkowe elementy mogą minimalnie różnić się od 
siebie wielkością. 

Tkanina (w zależności od par i) może różnić się odcieniem i ilością wtrąceń organicznych zaś bawełna premium 
(wewnątrz hamaka) intensywnością barw.

Życzymy miłego bujania :)


