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Összeszerelési útmutató BetoTM ikerhintához 
 

 

 Helyezd a fa rudakat a hinta speciálisan erre a célra kialakított zsebeibe úgy, hogy a három rövidebb 

rúd az oldalsó valamit a középső részen lévő zsebbe, míg a két hosszabb rúd az első és a hátsó zsebbe 

kerüljön. A rudat úgy kell a zsebbe helyezni, hogy a rúd végén található két-két furat szabadon 

maradjon, a hinta anyaga ne takarja azokat. 

 

 Fűzd a vékonyabb zsinórok végét a két szélső, rövidebb rúd belső furataiba, mindegyiket a megfelelő 

helyre, hogy ne kuszálódjanak össze a szálak. Húzz át a furaton kb. 50 cm-t a zsinórokból.  

 

 Helyezd  a hosszú rudakat a rövid rudakra úgy, hogy a sarkakra kerülő  külső furatok egymás fölé 

kerüljenek. 

 

 Fűzd át a zsinórokat lentről felfele a külső furatokon is, először a rövid rudak külső majd a hosszú 

rudak külső lyukain. 

 

 Végül fűzd át a zsinórokat a rövid rudak belső furatán fentről lefele haladva. 

 

Minden zsinórra, a  végétől minimum 5 cm-re egy csomót kell kötni  (lásd: 1. ábra),  majd húzd vissza 

a zsinórokat addig, amíg a csomó megakad és megszorul. 

 

 
 

1. ábra 
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 Miután végeztél a 4 csomó elkészítésével a hosszú rudak közepén található furatba valamit a 

középre szerelt rövidebb rúd külső lyukába tedd a csavart fentről lefele. Egy csavarhúzó és egy 10 

–es kulcs segítségével húzd szorosra a csavart (2. ábra) 

 

 
2. ábra 

 

 Ha mindkét csavar szoros, fogd meg a hintát a vastagabb kötéltől fogva és emeld a magasba. A 

hinta magasságát az S kampó segítségével állítható, függőleges elmozdítással. 

 

 A tartókötél végén kialakított szemet akaszd a karabinerbe, majd a karabinert, a megfelelő helyre 

felszerelt hintakampóba.  

 

 Ha rugót is vásároltál a hintához, akkor: Akaszd a karabinert a rugóba, majd a rugót a megfelelő 

helyre plafonba szerelt hintakampóra. 

 

 Ha rugó nélkül szereled fel a hintát, akkor: A karabinert akaszd a megfelelő helyre plafonba 

szerelt hintakampóra.  

 

 Lazítsd meg a vékonyabb zsinórok találkozási pontjánál levő egyszerű csomót annyira, hogy a 

csomó átmérője kb. 5 cm-es legyen, így állíthatod hinta pozíciója.  

 Ha az első tartózsinórokat meghúzod és rövidebbre állítod, akkor a hátsók hosszabbak 

lesznek 

 

 Ha a hátsó tartózsinórokat meghúzod és rövidebbre állítod, akkor az elsők lesznek hosszabbak 

 

 Ha a Beto
TM 

ikerhintát bölcsőként szeretnéd használni, akkor a zsinórokat állítsd egyforma 

hosszúságúra, így a fa rudak vízszintesek lesznek és a hinta tökéletes bölcsővé alakul            

 A matrac anyagból készült zsinórjait a rövid rudak alatt található textil zsinórocskákkal 

kötözd össze, hogy a baba lábának kialakított lyukak bezáródjanak.   

 

 Hinta pozíció beállítása már ülni tudó babáknak ajánlott! Lazítsd meg a vékonyabb zsinórok 

találkozási pontjánál levő egyszerű csomót és állítsd be úgy a zsinórok hosszát, hogy a fejrésznél 
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levők egy kicsit rövidebbek legyenek, mint a lábrésznél lévők, így a hinta előre dőlt pozícióba 

kerül.  

 A matracokat fordítsd meg úgy, hogy a matracok közepénél levő két kis textil zsinór a 

felső felületre kerüljön. A matracok lábrészét, ami a két lábrészt takarta, hajtsd vissza a 

matrac alá, hogy a babák feneke alatt ne gyűrődjön meg. A matrac fejrészénél található 

zsinórokat kösd vissza a helyükre. A matrac alsó részénél található zsinórokat pedig kösd 

össze a lyukak alatt található zsinórokkal, így a matracok stabilan a helyükön maradnak. 

 

 

Tisztítási és karbantartási útmutató 
 

A termék minőségének megőrzése érdekében ajánljuk az alábbi szimbólumokat, melynek jelentését 

alább magyarázzuk 

 

 
 

A hinta mosógépben mosható. A mosáshoz a hintát szét kell szedni. 

A hinta szétszedése: akaszd le a hintát a kampóról, oldd ki a hinta sarkainál lévő csomókat és húzd ki a 

zsinórokat. Húzd ki a négy farudat az anyagból. Ezután bogozd ki a hintamatrac textil zsinórjait, majd 

vedd ki a matracot és a párnát.  

Ajánlott a hintarészt és a matracot külön, a megfelelő színű anyagokkal, ruhákkal mosni.  

Ne hasznalj fehérítőt. 

Szárítógépben a hinta nem szárítható. 

Max 110 
o
C – os hőmérsékleten vasald. 

 

Tárolás  

 

Amikor nincs használatban, ajánlott a hintát a kellékeivel együtt a neki készült zsákban, száraz helyen 

tartani, nedvességtől távol. 

 

 

 


