
Instructiuni de asamblare si siguranta

IMPORTANT

Cititi si urmariti cu atentie toate informatiile si instructiunile legate de montaj si siguranta, pastrati acest
manual pentru referinte viitoare.

ATENTIE! A NU SE FOLOSI DE CATRE COPII MAI MICI DE 3 ANI, CONTINE PIESE MICI SI EXISTA RISCUL DE
SUFOCARE!
GREUTATEA MAXIMA SUPORTATA NU TREBUIE SA DEPASEASCA 220 KG!
ATENTIE! A NU SE FOLOSI FARA STRICTA SUPRAVEGHERE A UNUI ADULT!
ATENTIE! PRODUSUL NECESITA ASAMBLAREA DE CATRE UN ADULT!

INFORMATII ESENTIALE:

- Recomandat copiilor mai mari de 3 ani
- ATENTIE: A se folosi doar sub supravegherea unui adult
- Va rugam sa respectati in permanenta practicile de siguranta
- Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de a folosi produsul

Produsul este destinat exclusiv pentru uz casnic si familial, nu pentru locuri de joaca comerciale sau
gradinite. Este nevoie de doi adulti pentru a asambla produsul. Capacitate maxima suportata: 220kg.

Cadrul pentru agatat leaganul nu este inclus. Se recomanda a se agata leaganul deasupra unor suprafete
mai putini dure cum ar fi iarba, nisip etc.; sub nici o forma nu agatati leaganul deasupra suprafetelor
betonate, de ciment sau alte suprafete dure. Distanta de la pamant nu ar trebui sa fie mai mare de 40 cm;
inaltimea maxima de cadere nu ar trebui sa fie mai mare de 46 cm. Pentru a permite reglarea aceastei
distanta de siguranta, leaganul este prevazut cu doua carlige in forma de S, amplasate pe franghiile de
sustinere.

Va rugam sa verificati regulat franghiile pentru a observa urmele de uzura; in timp se degradeaza. Daca
franghia isi pierde din culoare (devine pala), prezinta urme de rosatura sau raman urme fine de material pe
mana dupa folosire, va recomandam sa o inlocuiti.

Echipamentul poate fi agatat pe un cadru in forma de A, pe un cadru de leagane sau de craca unui copac cu
diametrul de cel putin 25 cm; leaganul trebui asezat astfel incat sa existe o distanta de cel putin 2 m intre el si
alte obiecte.

Pentru asamblare veti avea nevoie de o cheie (este inclusa in pachet).

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

1. Pachetul contine: cadrul
leaganului (care este format din
4 tevi), 2 franghii si o baza
pentru sezut (trebuie
asamblata)

2. Asezati baza pentru
sezut pe podea si atasati
cele 4 bucati de material
respectand marcajele de
pe leagan

3. Inserati cele 4 tevi in
mansonul de pe lateralul
leaganului, unul cate unul.



4. Asezati tevile ca in
imagine

5. Asezati a doua teava in
manson, cu elementul de
imbinare mai mic spre
elementul de imbinare mai
mare si conectati tevile intre
ele.

6. Strangeti leaganul ca in
poza de mai sus (pe
jumatate) si repetati pasii
pe partea cealalta.

7. Conectati baza pentru a
forma o platforma rotunda.

8. Pentru a aseza suruburile,
mai intai trebuie sa le treceti
prin fanta din materialul
aflat la baza sezutului (vezi
punctul 2)

9. Surubul trebuie sa treaca
prin fanta (vezi poza de mai
sus)

10. Treceti surubul prin
cadrul de metal

11. Fixati surubul cu o piulita
(nu uitati sa puneti saiba).

12. Folositi cheia pentru a
strange bine piulita.

13. Repetati pasii de la
punctele 10-12 pentru
restul suruburilor

14. Asa trebuie sa fie asezata
franghia dupa strangerea
suruburilor (vezi poza de mai
sus)

15. Asamblarea s-a
terminat si produsul este
gata de folosire.



FOLOSIREA IN SIGURANTA A PRODUSULUI

Pentru a putea folosi produsul in conditii de maxima siguranta va recomandam sa existe o distanta de 4 m
intre leagan si alte obiecte.

Caderea din leagan pe o suprafata dura poate duce la accidentari serioase.
Nu folositi echipamentul inainte de a va asigura ca a fost corect asamblat.
Nu utilizati leaganul in alte scopuri decat cel pentru care a fost construit.
Adultii sunt rugati sa se asigure ca franghiile sunt bine fixate si nu pot fi infasurate inapoi pe leagan.

Inainte de utilizare este important ca adultii sa le comunice copiilor:
- Sa evite imbracamintea de tip poncho-uri, esarfe sau alte obiecte vestimentare largi care pot duce la

accidentari
- Daca produsul este utilizat de un singur copil, este recomandat sa se aseze in centrul leaganului, in

spatiul special marcat.

Copii trebuie sa stie ca nu au voie sa:
- Treaca prin fata, spatele sau lateralele leaganului in momentul in care este utilizat de o alta persoana
- Rasuceasca franghia sau sa o treaca peste bara de suport, acest lucru poate reduce rezistenta acesteia
- Coboare din leagan daca acesta nu s-a oprit complet
- Se urce pe leagan cand acesta este ud
- Ataseze alte obiecte de leagan care pot cauza strangulare
- Poarte casca de bicicleta (sau alte sporturi) cand utilizeaza leaganul

INTRETINEREA LEAGANULUI
Inainte de fiecare utilizare, adultii trebuie sa se asigure ca:
- toate partile solide sunt bine conectate intre ele
- toate invelisurile de protectie de pe tevi, margini sau colturi nu sunt deteriorate. Daca sunt rupte, largi

sau lipsesc trebuie inlocuite.
- toate partile mobile (baza pentru sezut, franghiile) nu prezinta urme de uzura, rugina sau alte forme de

deteriorare. Se inlocuiesc la nevoie, toate piesele solide ale leaganului (stalpul de legatura, suruburi,
carlige in forma de S, saibe, piulite si inele de metal) se pot gasi in magazinele locale.

- toate partile metalice nu prezinta urme de rugina. Rugina poate fi indepartata cu o vopsea fara plumb
ce indeplineste cerintele EN71

- in cazul in care produsul este agatat de un cadru pentru leagane, toate partile metalice mobile ce sunt
atasate de cadru trebuie lubrifiate

- in cazul in care produsul este agatat de un copac, s-a greblat si verificat adancimea suprafetei de
protectie cu umplutura libera, cum ar fi nisip sau strat de materie organica (paie, frunze, resturi
vegetale, rumegus etc.) pentru a preveni compactarea si pentru a mentine distanta de siguranta de
min 25 cm. Inlocuiti la nevoie.

De doua ori pe luna, in timpul utilizarii, adultii trebuie sa verifice ca:
- toate partile solide sunt bine conectate intre ele
- toate invelisurile de protectie de pe tevi, margini sau colturi nu sunt deteriorate. Daca sunt rupte, largi

sau lipsesc trebuie inlocuite.
- in cazul in care produsul este agatat de un copac, s-a greblat si verificat adancimea suprafetei de

protectie cu umplutura libera, cum ar fi nisip sau strat de materie organica (paie, frunze, resturi
vegetale, rumegus etc.) pentru a preveni compactarea si pentru a mentine distanta de siguranta de
min 25 cm. Inlocuiti la nevoie.

O data pe luna, in timpul utilizarii, adultii trebuie sa verifice:
- toate partile mobile, inclusiv franghiile, pentru a se asigura ca nu exista urme de uzura sau alte forme

de deteriorare. Se inlocuiesc la nevoie.
- in cazul in care produsul este agatat de un copac, s-a greblat si verificat adancimea suprafetei de

protectie cu umplutura libera, cum ar fi nisip sau strat de materie organica (paie, frunze, resturi
vegetale, rumegus etc.) pentru a preveni compactarea si pentru a mentine distanta de siguranta de
min 25 cm. Inlocuiti la nevoie.



Dupa fiecare utilizare sau cand temperatura coboara sub 4 grade C, adultii trebuie sa:
- stranga leaganul din spatiul exetrior
- depoziteze leaganul intr-un loc ferit de umezeala

ARUNCAREA LEAGANULUI
Pentru a arunca leaganul, va rugam mai intai sa il dezasamblati. Aruncati toate componentele respectand

sortarea si colectarea materialelor reciclabile.

Acest produs este conform cu cerintele EN71 legat de siguranta consumatorului in ceea ce priveste
echipamentele de joaca pentru uz casnic.


