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1. Моля, запазете грижливо тази инструкция за бъдещо ползване. 

2. Моля, не правете никакви модификации на продукта. Модификациите могат да се отразят на 

неговата цялост и замяната на частите ще бъде за сметка на купувача. Неправилната употреба 

или погрешното приложение са абсолютно забранени и освобождават производителя от всякаква 

отговорност. Този продукт трябва да бъде монтиран от възрастен преди употреба. 

3. Употребата на продукта е разрешена само под наблюдение от възрастен. Продуктът може да 

издържи натоварване от максимум 150 кг. Не е подходящ за деца под 36 месеца, тъй като не е 

оборудван с допълнителни предпазители.  

4. Този продукт покрива всички Европейски норми за безопасност – EN71-1, EN71-2, EN71-3 и 

EN71-8. Предназначен е само за домашна употреба, на открито или закрито. 

5. Уверете се, че повърхността, върху която монтирате продукта може да издържи тегло от 

минимум 200 кг. и няма риск от пропадане. 

6. Продуктът трябва да е на разстояние от най-малко 2 м от други предмети – например огради, 

клони, простор за дрехи и др. 

7. В обезопасената зона не трябва да има тежки, ъгловати или остри предмети. Повърхността под 

продукта трябва да е равна и със специални свойства за омекотяване на удар при падане. Този 

продукт не трябва да се поставя на асфалт, бетон или други твърди повърхности. През зимата се 

препоръчва демонтирането и съхраняването на всички части и аксесоари, тъй като използването 

на продукта в замръзналата почва не е безопасно.  

8. Разстоянието между точките на окачване по продължение на напречната греда трябва да са 

равни или по-големи от разстоянието между свързващите елементи на продукта, плюс 4% от 

разстоянието между пода и гредата. Виж Фигура I. 

9. Разстоянието между дъното на седалката на люлката и пода трябва да е минимум 35 см. 

Страничното свободно пространство трябва да е минимум 45 см. 

10. Специфични инструкции за регулиране на дължината на въжето: виж Фигура II. Уверете се, че 

продуктът е в хоризонтално положение след регулирането на въжетата. 

11. Моля, уверете се, че горната греда не е поставена на височина по-голяма от 2,5 м. Моля, уверете 

се, че децата не се опитват да достигнат горната греда. 

12. Не поставяйте люлката под директни слънчеви лъчи, за да избегнете прекаленото и 

нагорещяване. В горещо време, проверявайте дали седалката не е прекалено топла. 

13. Всички части трябва да бъдат редовно проверявани. За подмяна на части и износване на 

оборудването, моля свържете се с доставчика. Така безопасността е гарантирана. 

14. Този продукт трябва да се използва само с достатъчно здрави куки за люлеене с найлоново 

покритие. Само в този случай безопасността е гарантирана. Абсолютно забранено е 

използването на металните халки в системата на окачване без свързващия елемент. 

ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА 

Честотата на проверката и поддръжката е различна в зависимост от типа на продукта, използваните 

материали или други фактори (например: голямо натоварване, вандализъм, близост до море, 

замърсяване на въздуха и др.). Специално внимание трябва да се отделя на куките за люлеене, 

халките, осморките, пластмасовите връзки и въжетата. Движещите се метални части трябва да бъдат 

смазвани редовно. 

Рутинна визуална проверка (седмично или месечно) 

-Винаги проверявайте дали болтовете и гайките са добре затегнати. 

-Проверявайте повърхността под продукта за опасни предмети. 

-Проверявайте дали има липсващи части. 

-Проверявайте свободното пространство около продукта. 

Екплоатационна проверка (на 1-3 месеца) 

-Проверете стабилността на конструкцията. 

-Проверете всяка част за прекомерно износване и заменете при необходимост. 

Годишна проверка (1-2 пъти годишно) 

-Проверете за ръжда и корозия. 

-Проверете всяка част за прекомерно износване и заменете при необходимост. 

 

 


