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NAVODILA ZA 150139  GUGALNICA PVC 494 

OPOZORILA! Max teža - nosilnost: 60 kg. Samo za domačo uporabo. OPOZORILA! Ni primerno za otroke mlajše 
od 36. mesecev starosti. Nevarnost zadavitve zaradi dolge vrvi. Artikel mora sestaviti odrasla oseba. Gugalnica 
je namenjena notranji in zunanji uporabi. Prosimo shranite naslov, navodila in opozorila za morebitno kasnejšo 
uporabo. Priporočamo otrokom od 4. leta starosti dalje. 
NAVODILA ZA SESTAVO:  
Gugalnica mora biti montirana samo na primerno stabilne strukture. Ko montirate gugalnico, se prepričajte, da 
je površina ravna, ter da je razdalja do drugih struktur in objektov  kot npr. zid, ograja, pralne linije ali električni 
kabli, itd. daljša od 2 m. S strani pa morajo biti ostali objekti oddaljeni najmanj 60 cm. Oddaljenost dna 
gugalnice in površine pod njo mora biti med 35 cm in 60 cm. Okrog gugalnice ne sme biti robatih in trdih 
predmetov. Ne postavite gugalnice na površine iz betona, asfalta ali na ostale trde materiale. Med pritrdišči 
gugalnice je potrebno ohranjati ustrezno razdaljo med A in B (širina med točkami sedeža) + 0,04 za h 
(h=razdalja od dna do spodnjega dela prečnika-ogrodja) (glej fig. 2 na originalnih navodilih). 
MONTAŽA/STROP:  
Za pritrditev gugalnice na strop izberite samo primerno krepke stropove (kot npr. betonski strop). Za pritrditev 
uporabite kavlje z navojem za gugalnice, ki jih dobite v trgovini in ki so ukrivljeni za 540° ali izdelani kot kavelj v 
obliki trnka, da preprečijo nenamerno snetje s kavlja.  Poleg tega morate zagotoviti, da so kavlji z navojem 
priviti v strop vsaj 10% čez navoj vijaka. Kavlji z navojem morajo biti montirani pod pravim kotom na smer 
gugalnice. Če pritrdite gugalnico v drugačen položaj, lahko kavlji z navojem hitreje obrabijo višje obroče vrvi. 
MONTAŽA/LES:  
Za pritrditev gugalnice na lesene elemente ne smete uporabiti kavljev z navojem. Za ta tip materiala morate 
izbrati tak sistem pritrditve, ki v celoti prodre v les ali se ovije okrog njega,  da preprečite slučajno razrahljanje 
pritrditve.  
KONTROLA IN VZDRŽEVANJE GUGALNICE: 
Ne dovolite uporabo gugalnice, dokler ni pravilno montirana s strani odrasle osebe po navodilih izdelovalca. 
Pred vsako uporabo se mora odrasla oseba prepričati, da so vsi deli  dobro zatisnjeni, stabilni ter da gugalnica ni 
poškodovana. Nosilne dele (sedež, vrv, obroči, kavelj z navojem ali kakršna koli druga priprava vzmetenja) je 
potrebno preveriti pred začetkom vsake sezone ter tudi redno tekom sezone v intervalih, preveriti je potrebno 
pravilno delovanje ter izrabo in morebitne raztrganine. V skladu z navodili zamenjajte dele gugalnice, ki kažejo 
znake izrabe ali odstranite gugalnico, in jo držite stran od dosega otrok. Vse kovinske dele gugalnice je 
potrebno redno naoljiti. Tudi položaj kavlja z navojem je potrebno redno, v intervalih  kontrolirati. Če kontrole 
ne izvajate v rednih intervalih (vzmetenje, pritrditev, sidrišče), igrača lahko povzroči padec ali prekucnitev. 
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