BENODIGDHEDEN
Boor en bitje
Type en grootte is afhankelijk van de soort haak die u
gebruikt
Potlood

Draaioog
(2 stuks)
Worden bevestigd
aan de gebogen
haken

Ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken
Meetlint

TODDLER
GEBRUIKSHANDLEIDING
ver.

1.0

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U DE LILLAGUNGA. TODDLER
IN GEBRUIK IN GEBRUIK NEEMT.

LET OP		
		
		

Dit product is uitsluitend bestemd voor binnen
shuis gebruik. Zie “Buiten gebruik” voor meer
informatie.

LET OP 		
		
			

Deze handleiding helpt u bij de installatie en
het op de juiste manier gebruiken van de
Lillagunga Ringen.

LET OP 		

Haken zijn niet inbegrepen.

WAARSCHUWING!
Dit product is uitsluitend bedoeld
			
voor binnenshuis gebruik. Maximaal
			
1 persoon kan gebruik maken van dit
			product.
WAARSCHUWING!
			

Dit product is geschikt voor kinderen
vanaf 6 maanden tot 3 jaar.

WAARSCHUWING!
			
			

Het maximale draagbare gewicht is
20 kilo en de maximale lengte van
het kind is 92 cm.

WAARSCHUWING!
			
			
		
			

Lillagunga kent geen enkele 		
verantwoordelijkheid voor eventuele
ongevallen die ontstaan zijn door het
onjuist gebruik of het niet nastreven
van de handleiding.

WAARSCHUWING!
			
			
			

Plaats de schommel niet boven een
harde ondergrond zoals asfalt,
beton of tegels. Zachte rubberen
tegels zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING!
			
			
			

Plaats de schommel niet boven een
harde ondergrond zoals asfalt,
beton of tegels. Zachte rubberen
tegels zijn aanbevolen.

Touw sluitingen
(2 stuks)
Bedoeld om de
hoogte van het touw
aan te passen

Touw (2 stuks)
De lengte is tussen
3,2 - 5,2 meter.

INSTALLATIE
1. Houd tenminste 2 meter vrij aan zowel de voor als achterkant
van de schommel en 45 centimeter aan beide zijkanten.
2. Gebruik een ladder of stoel om het plafond te kunnen bereiken.
Zorg ervoor dat de ladder of stoel op een stevige ondergrond
staat.
3. Gebruik een meetlint en hang de ringen op ongeveer 65 - 75
cm afstand van elkaar. Boor 2 gaten en schroef de haken vast
in het plafond.
4. Zorg ervoor de de gebogen haken naar de binnenkant gericht
zijn.
5. Zorg ervoor dat de haken stevig bevestigd zijn.
6. Test alles voordat u de ringen in gebruik neemt.

WAARSCHUWING!
			
			
			

Zorg ervoor dat de haken aan
een stevig plafond bevestigd		
worden. Mocht u hierover twijfelen,
raadpleeg dan een deskundige.

Schommelzitje met
veiligheidsriem
(1 stuk)
Gemaakt van leer of
textiel. textiel. emaakt van
leer of textiel.

Schommel (1 stuk)
E De uiteinden
kunnen gedemonteerd worden door
de 6 schroeven los te
schroeven
)

VERSTELLEN VAN DE
HOOGTE

VEILIGHEID
Veiligheid dient altijd uiterst serieus genomen te worden.

1. Maak de bovenste knopen los door aan A te trekken. (fig.6)
2. Trek het touw naar boven of onder om de gewenste hoogte te
krijgen. (fig.7)
a. Om de ringen naar boven te plaatsen, trek touw B naar
beneden toe.
b. Om de ringen naar beneden te plaatsen, trek touw B
naar boven toe.
3. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, zorg er dan voor dat
touw A onder de lus van touw B komt en trek vervolgens touw B
stevig aan. (fig.8)
WAARSCHUWING!
De schommel mag niet lager dan
			
60 cm van de grond komen te 		
			hangen.

fig. 6

fig. 7

1. Controleer het product voor gebruik. Zie “onderhoud”
2. Zorg ervoor dat de schommel symmetrisch geplaatst is en dat de
schommel op een juiste hoogte hangt.
3. Gebruik altijd de veiligheidsriem als de schommel in gebruik
wordt genomen. De veiligheidsriem moet goed rond het middel
van het kind bevestigd worden om te voorkomen dat het kind
kan gaan staan/zitten

WAARSCHUWING!
			
			
			

B

Laat een kind nooit alleen zonder
toezicht. Een ouder moet altijd
binnen bereik zijn en zicht hebben
op de schommel.

ONDERHOUD
De schommel dient elke maand geïnspecteerd te worden.

A
B

Dit product is bestemd voor binnen gebruik. Voor
buiten gebruik zie de volgende informatie:
•

De ideale omgeving voor het buiten gebruik van de
schommel is een beschutte plek vrij van regen zoals een
overkapping.

•

Zon en vocht zullen er uiteindelijk voor zorgen dat
het materiaal aangetast wordt. Denk hierbij aan
kleurverandering, breuken of verandering van de vorm (met
name houten delen).

•

Buiten gebruik verzwakt alle onderdelen en zorgt voor een
kortere levensduur van het product. De garantie op onze
producten geldt alleen bij binnenshuis gebruik.

•

Als de schommel niet buiten gebruikt wordt, berg hem dan

4. Schommel niet op een hoge snelheid of horizontaal.

fig. 8

B

BUITEN GEBRUIK

•

Alle onderdelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden
zodra deze voor veiligheidsrisico’s zorgen.

•

Controleer regelmatig de schroeven van de schommel en draai
die, indien nodig, vast.

•

Als er een duidelijke breuk zichtbaar is in het touw of
onderdeel, dient deze te worden vervangen.

binnen op.

CONTACT NL & BE
info@active-kids.nl
Tel: +31 (0) 76 514 55 37

GARANTIE
BINNEN GEBRUIK: Op alle houten en mentale onderdelen geldt 3 jaar
garantie. Op het leer en textiel geldt een garantie van 2 jaar. Allemaal
gerelateerd aan materiaal en productiefouten.
De garantie is niet van toepassing op defecten van normale slijtage,

•

B

•

Inspecteer de touwen door met je handpalm zachtjes over
de touwen de gaan. Als er een oneffenheid wordt ontdekt,
verwijder en vervang dan het touw.			
Het leer en textiel zijn aan elkaar genaaid. Mocht een naad los
laten dan dient de zitting te worden vervangen.

verkeerd gebruik, aanpassingen aan de onderdelen of het niet
opvolgend van de instructies van de handleiding

