
GUGALNICA PINE MERCO 24X20CM 

ES40593 

 

LASTNOSTI: 

 Material: borov les 

 Dolžina vrvi: do 180 cm 

 Dolžina gugalnice: 45 cm 

 Širina: 20 cm 

 Nosilnost: 80 kg 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila 

za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila 

dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo. 

 

Uporaba  

Artikel je zasnovan kot igrača za privatno uporabo za otroke. Artikla ni dovoljeno uporabljati 

v javnih ustanovah kot so igrišča, šole itd. 

 

Varnostni napotki 

Nevarnost poškodb! 

• Opozorilo! Najnižja in najvišja starost uporabnika: 3-14 let! 

• Opozorilo! Najnižja in najvišja teža uporabnika: 5-80 kg! 

• Opozorilo! Samo za domačo uporabo! 

• Opozorilo! Razdalja med sedalnim delom na gugalnici in tlemi mora biti najmanj 35 cm. 

• Opozorilo! Primerno za uporabo znotraj in zunaj! 



• Opozorilo! Ni primerno za otroke do 36 mesecev starosti. Nevarnost stisnjenja dihalnih poti 

z vrvjo! 

• Otroci se smejo s proizvodom igrati le pod nadzorom. 

• Maksimalna obremenitev proizvoda: 80 kg. 

• Gugalnica se lahko montira samo na naprave z zadostno stabilnostjo kot so masivno leseno 

ogrodje, kovinsko ogrodje ali betonske površine. 

• Montažo mora opraviti odrasla oseba. 

• Po montaži mora odrasla oseba preveriti stabilnost. 

• Gugalnico montirajte samo na način kot je opisano v navodilih; druge metode pritrjevanje 

lahko poškodujejo vrv ali držalo. 

• Pritrditev vrvi, vozlišč vrvi pod gugalnim elementom, kljuk in obročev mora pred vsako 

uporabo preveriti odrasla oseba. Takoj ko je pritrdilni element gugalnice nalomljen in se vidi 

notranja kovina, se gugalnice ne sme več uporabljati. 

• Gugalnice ne dovoljeno namestiti v bližini stopnic. 

• Artikel lahko uporablja samo ena oseba. 

• Pritrdite gugalnico na zadostni oddaljenosti od ostalih predmetov tako, da nikogar ne more 

poškodovati. Pri tem upoštevajte polmer, ki ga gugalnica doseže pri guganju. 

• Pazite na to, da v območju guganja ne bo trdih predmetov z ostrimi robovi. 

• Ne pritrdite gugalnice na beton, asfalt in ostale trde površine. 

• Za vsakokratno montažo uporabite lesena ali kovinska ogrodja ter pritrdilni material, 

primeren za betonske površine (glej Montažo gugalnice). 

• Pri pritrjevanju v lesena ogrodja oz. lesene trame je potrebno pritrjevalne kljuke v celoti 

vstaviti v les in jih od zgoraj zatesniti z maticami. 

Montaža gugalnice 

Navodilo 

Gugalnico pritrdite samo na naprave, pri katerih se lahko zagotovi absolutna varnost in zadostna 

stabilnost. Za montažo uporabite min. 10 mm debele vijačne kljuke, ki so upognjene za najmanj 

540° ali popolnoma zaprte, da se prepreči nenamerno rahljanje. V lesene trame je potrebno 

pritrdilni element v celoti vstaviti skozi les in ga od zgoraj zatesniti z maticami, da se doseže 

zadostna varna povezava. 

 



Različne pritrjevalne kljuke 

Pritrdite gugalni element samo na primerno držalo. 

Ta so: 

Št. 1: zaprto ušesce kljuke, ki je na gugalni element pritrjeno s pomočjo karabiner vponke (slika 

A). 

Št. 2: okrogla kljuka upognjena za 540°, da se prepreči rahljanje (slika B). 

 

Oko ušesca držala (1) mora biti pritrjeno prečno na smer 

guganja, da se pritrdilni element gugalnice pri uporabi ne 

bi premočno poškodoval. 

 

 

 

 

Takoj, ko so na pritrdilnem elementu vidne 

razpoke ali špranje na zgornjem ušescu, 

gugalnica ni več dovoljeno uporabljati 

(slika C). 

 

 

Nastavitev višine gugalnega elementa 

Z obročem na zgornjem koncu gugalnice se lahko nastavi višina sedeža. Potem ko ste nastavili 

dolžino vrvi (slika D), se le-ta pri obremenitvi ponovno zategne (slika E). 

 

 



Dolžino obeh vrvi nastavite tako, da bo gugalnica v popolnoma vodoravnem položaju (slika 

G). 

 

 

 

 

Vzdrževanje, čiščenje, shranjevanje 

Upoštevajte, da redno vzdrževanje in čiščenje bistveno prispevata k varnosti in ohranitvi vašega 

izdelka. Izdelek je vedno potrebno hraniti suh in čist pri sobni temperaturi. 

POMEMBNO! Izdelek je potrebno čistiti samo z vodo, nikoli z agresivnimi čistilnimi sredstvi. 

Po čiščenju izdelek obrišite s suho čisto krpo. 

 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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