
GUGALNICA GNEZDO 95 CM ZELENA 

VS1031781 

 

 

LASTNOSTI: 

 Premer gugalnice: 95 cm 

 Skupna teža z okvirjem : 2,6 kg 

 Premer cevi okvirja: 25 x 0,8 mm 

 Premer cevi s peno: 28 x 52 mm 

 Vrv (2 kos): premer 10 mm 

 Materiali:  podpora: oxford, sedež: PP,  okvir: kovina 

 Nastavljiva višina v območju: 1,4 - 1,9 m 

 Največja uporabniška teža: 150 kg 

 Močna, kovinska konstrukcija 

 Varno za otroke, starejše od 3 let  

 Narejena po standardih EN71-1, EN71-2, EN71-3 in EN 71-8 

 

 



 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Predvidena uporaba 

Izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo in je zasnovan kot igralo za otroke, starejše 

od 36 mesecev. Izdelka se ne sme uporabljati na javnih mestih, kot so igrišča, šole itd. 

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR!  

• Opozorilo! Ni primerna za otroke pod 36 mesecev starosti. Nevarnost padca! 



• Opozorilo! Razdalja med sedežem gugalnice in tlemi mora znašati vsaj 35 cm. 

• Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih. 

• Največja obremenitev izdelka: 150 kg. 

• Gugalnico je dovoljeno montirati samo na naprave z zadostno nosilnostjo (masivne lesene 

konstrukcije, kovinske konstrukcije ali betonske strope). 

• Montažo sme izvajati odrasla oseba. 

• Gugalnico montirajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Z drugimi metodami 

pritrditve lahko poškodujete vrv ali nosilni element. 

• Odrasla oseba mora pred vsako uporabo preveriti pritrditev vrvi, zaščitne pokrove stranskih 

ojačevalnih elementov, kavljev in obročev, da ne pride do nevarnosti zaradi okvarjenih delov. 

Ko začne pritrdilni element kazati pomanjkljivosti, gugalnice ni več dovoljeno uporabljati. Pred 

vsako uporabo preverite, če so vsi vijaki in matice trdno zategnjeni ter jih po potrebi dodatno 

zategnite. 

• Gugalnice ni dovoljeno namestiti v bližini stopnic. 

• Gugalnico pritrdite tako, da je od ostalih predmetov oddaljena toliko, da se ne more nihče 

poškodovati. Pri tem upoštevajte radij, ki ga gugalnica med guganjem doseže. 

• Pazite, da v območju gugalnice ni nobenih oglatih ali trdih predmetov. 

• Gugalnice ne pritrjujte nad betonom, asfaltom ali ostalimi trdimi površinami. 

• Za montažo na lesene ali kovinske konstrukcije ter na betonske strope uporabite primeren 

pritrdilni material (glejte Montaža gugalnice). 

• V primeru pritrditve na lesene konstrukcije oz. lesene prečnike je treba pritrdilni kavelj v 

celoti potisniti skozi les in ga od zgoraj zavarovati z matico. 

• Pazite, da vaš otrok med uporabo izdelka ne nosi čelade ali oblačil z vrvicami, saj se te lahko 

zapletejo in otrok se lahko poškoduje. 

• Dokler se izdelek guga, ni dovoljeno skakati z njega. Šele ko se izdelek ustavi, je dovoljeno 

stopiti z njega. 

• Pazite na zadostno razdaljo do predmetov in drugih oseb, da se nihče ne poškoduje. 

• Izdelek mora biti na zadostni varnostni razdalji, ki znaša vsaj 2 m, od stavb, stopnic, ograj, 

zidov, voda, visečih vej, vrvic za obešanje perila, električnih vodov in ostalih ovir. 

• Upoštevajte, da se izdelek ob močni sončni svetlobi lahko zelo segreje. 

• Izdelka ni dovoljeno tehnično spreminjati. 



Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Starši in druge nadzorne osebe se morajo zavedati odgovornosti, saj lahko zaradi 

otrokovega naravnega nagona po igri in želje po eksperimentiranju računate s 

situacijami, za katere izdelek ni narejen. 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

 

 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

Preprečevanje materialne škode 

Preprečite stik z ostrimi, vročimi, s koničastimi ali z nevarnimi predmeti. Poskrbite, da v 

območju izdelka ne bo koničastih predmetov. 

 

Montaža gugalnice 

 Izberite ravno in čisto površino z dovolj prostora za sestavljanje izdelka. 

 Razprostrite gugalnico z mrežo (1) in jo položite na tla. 

 Vstavite štiri stranske ojačevalne elemente (2) skozi rokave na robu gugalnice z mrežo. 

Pri vstavljanju stranskih ojačevalnih elementov pazite, da vsak tanek konec kaže proti 

debelemu koncu. 

 Staknite štiri stranske ojačevalne elemente. Luknje dveh stranskih ojačevalnih 

elementov morajo ležati točno druga nad drugo (slika B). 



 Odvijte že nameščene matice na obesah (3) in odstranite matice ter po eno podložko. 

 Vtaknite en kavelj s preostalo podložko od zgoraj skozi vsako luknjo. 

 Drugo podložko namestite od spodaj. 

 Vsak kavelj fiksirajte z eno matico (slika C). Gugalnico pritrdite le na priprave, pri 

katerih je z absolutno gotovostjo zagotovljena zadostna trdnost. Za montažo uporabite 

vijačne kavlje debeline najmanj 10 mm, ki so ukrivljeni za najmanj 540° ali v celoti 

zaprti, da preprečite nenamerno snetje. V lesenih tramovih mora biti pritrditev v celoti 

vstavljena skozi les in privita od zgoraj, da je zagotovljen varen spoj. 

 

 

Različni pritrdilni kavlji 

Gugalni element pritrdite samo na primerna držala. Ta so: 

Št. 1: zaprta nosilna ušesa, ki se na gugalne elemente pritrdijo s karabinskim kavljem (slika D). 

Št. 2: okrogli kavlji, ki so zapognjeni za 540°, da ne more priti do nenamerne sprostitve (slika 

E). Opozorilo! Oko držalnih obročkov (1) mora biti nameščeno prečno na smer guganja, da se 

pritrdilni element gugalnice pri uporabi ne poškoduje premočno. 

 

 

Nastavitev višine gugalnega elementa 

Skozi obroč na zgornjem koncu gugalnice se lahko nastavi višina sedežne podloge. Ko 

nastavite dolžino vrvi, se bo vrv ob obremenitvi spet zategnila (slika F). Nastavite dolžino obeh 

vrvi tako, da je gugalnica absolutno uravnotežena. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Izdelek vedno hraniti suh in čist v temperiranem prostoru. Čistiti le z vodo in nato do suhega 

obrisati s krpo za čiščenje. 

POMEMBNO! Nikoli ne čistiti z ostrimi negovalnimi sredstvi. 

 

 

 

 

 



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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