HAMACE SI SCAUNE SUSPENDATE



Utilizarea hamacului sau a scaunului de catre copii se face sub
supravegherea unui adult

Pentru ce se foloseste
Intretinere si reparatii






Hamacul se foloseste exclusiv pentru relaxare sau odihna in pozitie sezut
sau intins
Nu se foloseste pentru joaca sau sport, leganat, sarituri, etc.
Hamacul se foloseste de catre adulti, iar copiii folosesc modelele pentru
copii, in afara de cazul in care sunt supravegheati de catre un adult
Se foloseste exclusiv acasa sau in privat
A nu se depasi capacitatea maxima de incarcare !






Montare










Punctul de suspendare al hamacului sau scaunului, la fel si toate
componentele utilizate in acest scop (cordelina, carlige, bucle) trebuie sa
fie durabile si capabile sa sustina cel putin de 2.5 ori capacitatea
hamacului. De exemplu, daca hamacul are capacitate de 100kg, punctul de
ancorare trebuie sa reziste la cel putin 250kg
Punctul de ancorare trebuie sa fie neted, fara margini sau colturi ascutite,
pe care buclele de suspensie s-ar putea deteriora
Hamacul nu se ancoreaza pe crengi sau alte puncte nesigure sau
improvizate
Punctul de ancorare se alege in asa fel incat, pe raza de 1m in jurul
hamaculul, precum si dedesubt, sa nu fie muchii sau varfuri ascutite
Hamacul se monteaza departe de surse de foc deschis
Inaltimea de ancorare trebuie sa fie aprox. 1,80 cm, distanta intre
punctele de ancorare aprox. 3m, in asa fel incat punctul cel mai de jos al
hamacului, in timpul folosirii, sa nu fie mai jos de 40-50cm. Va rugam cititi
si Instructiunile de siguranta pentru mai multe detalii
Montarea cadrului sacunului suspendat, precum si suspendarea scaunelor si
hamacelor se face numai de catre o persoana adulta, conform
instructiunilor de montaj

Utilizare






Asezati-va cu grija, pentru ca hamacul se poate roti in jurul axei proprii,
va poate rasturna, si va puteti accidenta!
Asezati-va cu atentie, nu va asezati prea rapid, sau cu prea multa forta
Nu va asezati departe de centrul hamacului
Daca, incercand sa va asezati, observati ca ati montat hamacul prea jos,
repozitionati hamacul mai sus si incercati din nou
Veti constata ca va fi mai usor sa utilizati hamacul dup ace incercati de
cateva ori





Dupa utilizare, demontati hamacul sau scaunul si depozitati-l intr-un loc
uscat
Evitati efectele umezelii, puneti la uscat hamacul sau scaunul imediat ce
observati ca s-a udat
Niciodata nu impachetati hamacul cand este ud, acest lucru poate duce la
patarea materialului si slabirea rezistentei in zonele afectate
Nu lasati hamacul la soare, expus radiatiilor UV, daca nu il folositi.
Expunerea in exces la soare duce la decolorarea si slabirea rezistentei
materialului
Petele de pe material se indeparteaza cu un detergent pentru materiale
delicate sau sensibile
Spalarea in masina de spalat este permisa doar daca este indicata pe
eticheta
Spalarea chimica, vopsirea, albirea sau impregnarea materialului duc la
slabirea sa si scaderea rezistentei

Instructiuni de siguranta












Indepartati pungile in care a fost impachetat hamacul, si nu le lasati la
indemana copiilor. Risc de sufocare!
Nu facet modificari structurale la scaun sau la hamac
Mijlocul hamacului nu trebuie sa fie mai jos de 40-50 cm atunci cand este
utilizat!
Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca nu aveti in buzunare sau in
imbracaminte obiecte ascutite care ar putea agata materialul hamacului
Inainte de fiecare utilizare, verificati materialul, cordelina pentru
suspendare si toate partile componente, asigurati-va ca nu prezinta urme
de deteriorare
Nu sariti, nu va leganati, nu folositi hamacul sau scaunul ca dispozitiv
sportiv. Risc de accidentare!
Nu depasiti capacitatea maxima de incarcare! Risc de accidentare!
Nerespectarea instructiunilor de utilizare duce la pierderea garantiei!
Garantia se acorda pentru defectele de material si nu pentru utilizarea
neadecvata!

