
NÁVOD
k sestavení houpačky

1. Připevnění sloupků k hornímu trámu

Horní trám si položíme na zem (obr. 1).
Do drážky v horním trámu vložíme sloupek. 
Jeden přidržuje nadzvednutý sloupek, druhý jej v předvrtaných místech přišroubuje dvěma
vruty do horního trámu (obr. 2).
To samé provedeme s druhým sloupkem.
Převrátíme konstrukci a přišroubujeme sloupky z druhé strany horního trámu.
Po připevnění všech sloupků (obr. 3) konstrukci postavíme.

Pomocí vrutů (5) spojíme sloupky (2) s horním trámem (1). Připevnění sloupků probíhá na zemi,
konstrukce se postaví až poté. 

Obdržené součásti:
(1) 1x horní trám, (2) 4x sloupky, (3) 2x 2 ks boční vzpěry (jedna boční vzpěra sestává ze dvou částí),
(4) závěsné háky na houpačku*,  (5) 16x vrut do dřeva 8,0x120 mm

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bit TX40
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Vždy 2 závěsné háky na jedno houpací místo.*

Může se hodit:
Montážní tyč či cokoliv jiného

Pomocník
      pro utáhnutí závěsných háků

(1) (1)

(2)

Obr. 1: Položený horní trám Obr. 2: Přišroubování sloupku k trámu Obr. 3: Konstrukce připravená k postavení

Umístění vrutů poznáte dle předvrtaných děr.
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2. Boční vzpěry

Na kratší části si najdeme střed, na který přišroubujeme delší část podle obr. 4.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou.

Boční vzpěra (3) sestává ze dvou částí (kratší a delší). 

Obr. 4: Sestavení boční vzpěry

(3)

3. Připevnění bočních vzpěr na konstrukci
Vzpěru přišroubujeme k hornímu trámu dle obr. 5.
Poté vzpěru přišroubujeme ke sloupkům dle obr. 6.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou.

Obr. 5: Připevnění vzpěry k trámu Obr. 6: Připevnění vzpěry ke sloupkům
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4. Závěsné háky na houpačku
Ze spodu horního trámu si zaměříme a označíme místa pro rovnoměrné umístění
závěsných háků. Přesné rozložení závisí na počtu umisťovaných háků a druhu zavěšovaných
houpaček. Např. u námi vyráběného sedla je vzdálenost mezi závěsnými háky zhruba 45 cm,

Pro ulehčení zašroubování háku si můžeme vyznačená místa lehce předvrtat. 

Do děr zašroubujeme závěsné háky. Můžeme využít např. montážní tyč pro snazší
zašroubování pomocí vytvoření páky.

       ale houpačkových kruhů/hnízd je vzdálenost větší.

       Použijeme na to vrták o průměru výrazně menším, než je průměr šroubovice háku.

(4)

Obr. 7: Vyvrtání díry pro hák Obr. 8: Zašroubovaný závěsný hák

Zavěsíme houpačku a je hotovo.
Můžeme se pustit do kotvení, máme-li ho v plánu.
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1. Označení místa pro zavrtání zemních vrutů
Dřevěnou konstrukci umístíme tam, kde chceme, aby byla kotvena do země. 
Abychom věděli, kam přesně zavrtat zemní vruty, označíme si (např. barevným sprejem)
zem v místě sloupků dřevěné konstrukce. Čím přesněji, tím lépe.
Poté dřevěnou konstrukci dočasně odneseme, ať máme přístup k označeným bodům.

 

NÁVOD
ke kotvení houpačky zemními vruty

Obdržené součásti:
(1) 4 ks zemních vrutů, (2) 12 ks vrutů do dřeva 8,0x80 mm

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bit Torx TX40
Montážní tyč nebo lať pro vytvoření

       páky při zavrtávání zemního vrutu

Náš tip: 
Nám se osvědčila delší lať pro zavrtání do země,
a montážní tyč v případě potřeby mírného dotočení vrutu.
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Může se hodit:
Vodováha
Např. barevný sprej pro označení

Pomocník pro manipulaci
       umístění zem. vrutů

       s dřevěnou konstrukcí

Obr. 1 a 2: Označení míst pro následovné zavrtání zemních vrutů 

Popisujeme námi nejčastěji užívaný postup.
Možná komplikace: V případě příliš kamenité půdy může být použití zemních vrutů
obtížné až nemožné.
To řešíme tak, že vykopeme díru, co nejhlouběji to jde, flexou zakrátíme vrut tak, ať je ve
stejné rovině s ostatními vruty, vložíme do díry a vylijeme betonem.

*



2. Zavrtání zemních vrutů
Můžeme - nemusíme si pomoci vyražením svislé díry do země v označených místech
pomocí montážní tyče (díra musí být vždy užší než průměr závitů zemního vrutu).
Do označených míst postupně zavrtáváme zemní vruty kolmo k zemi. 

Úroveň zavrtání zemních vrutů se může u každého vrutu lišit 

      Použijeme montážní tyč nebo lať pro vytvoření páky. V zemním vrutu je otvor pro použití
      montážní tyče, při použití latě nám poslouží patka ve tvaru U.

      v závislosti na svažitosti terénu. Pomocí vodováhy si můžeme kontrolovat správnou úroveň
      zemních vrutů za účelem toho, aby zemní vruty (a následně dřevěná konstrukce) byly
      vzájemně v rovině.
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Obr. 3: Zavrtávání zemního vrut do země
                           (zde pomocí latě)

3. Vsazení konstrukce do zemních vrutů
Nebojte se v případě potřeby roztáhnout patku ve tvaru U (např. pomocí latě).
Vezmeme dřevěnou konstrukci a její sloupky vsadíme do zemních vrutů. 

      - Někdy je potřeba použít sílu pro zapasování sloupku do z. vrutu. 
      - Dále si můžeme pomoct dočasným povolením bočních vzpěr, čímž vznikne vůle sloupků 
         a lépe se tak vsadí do patek zemních vrutů.  

Obr. 5: Poloha patky ve tvaru U: Nasměrování zemních vrutů není tak podstatné,
záleží, co vám vychází lépe.



4. Upevnění konstrukce v zemních vrutech
Sloupky dřevěné konstrukce v zemních vrutech upevníme vruty 8x80 mm. 

Z jedné strany zemního vrutu zavrtáme jeden vrut do prostředního otvoru, viz obr. 6.
Z protější strany zemního vrutu zavrtáme dva vruty do otvorů úhlopříčně naproti sobě, viz obr. 7.

      Na jeden zemní vrut připadají 3 vruty do dřeva.

Obr. 6: Vrut v prostředním otvoru Obr. 7: Dva vruty v otvorech úhlopříčně naproti sobě

Houpačka je nyní stabilní a v rovině.
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