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Кула за игра Max, артикулен номер 40130601 

 

Указания за монтаж и безопасност на кулите 

Уважаеми родители, молим да отделите нужното време и да прочетете внимателно указанията за монтаж и безопасност преди 

монтажа. 

С тази люлка Вие притежавате една неповторима система за игра, която отговаря на актуални изисквания за безопасност съгласно 
DIN EN 71-8:2011, съоръжение за активни игри на открито за употреба в домашна среда. 

 

Важни информации преди монтажа: 

Могат да бъдат използвани само доставените части и принадлежности за люлката. Ако използвате други части законовата гаранция 

и разрешението от TÜV изтичат. 

1. Монтажът на уредите може да бъде извършван само от възрастни. 
2. Неправилен монтаж освобождава производителя от отговорност. Затова не се отклонявайте от инструкциите за монтаж, не 

променяйте нищо по дизайна или изпълнението. 

3. Безопасна дистанция: 
Дистанцията спрямо другите части и пречки (ограда, плет, простор за пране) трябва да бъде минимум 2 м. Просветът под седалката 

на кулата в покой трябва да възлиза на минимум 35 см. Разстоянието между кулата и корпуса трябва да бъде винаги минимум 60 см 

от всяка страна. Ако се монтират две кули, разстоянието между кулите трябва да бъде минимум 45 см, към корпуса важат винаги 
60 см. Разширяването на зоната за приземяване и също и обема на повърхността при сблъскване на кулите се определя съгласно 

следната формула: дължина на веригите / дължина на въжетата на люлката + 2 м. 

4. Земята под кулата трябва да е мека и при падане да омекотява удара. Не са разрешени всички твърди повърхности като бетон или 
асфалт. 

5. Като материали, омекотяващи падането се предлагат съгласно DIN EN 1177 - настилки за детски площадки, които омекотяват 

удара - пясък до 2 мм, чакъл 2-8 мм, дървени трески 5-30 мм, както и дървени стърготини 20-80 мм. Тези материали трябва да бъдат 
положени с минимум 20-30 см дебелина на слоя в безопасната зона на уреда за игра (виж скицата). 

6. Винаги съблюдавайте данните на производителя. Обърнете внимание на това, че импрегнираното дърво може да бъде 

боядисвано едва след няколко седмици, тъй като първо трябва да изсъхне достатъчно добре. 
Поддържайте дървените части само с лазури за дърво, които винаги да осигуряват обмен на влагата. В никакъв случай не трябва да 

бъдат използвани лакове или покривни бои за дърво, тъй като в следствие на това повърхността става гладка и хлъзгава и може да 

бъде опасна за децата. Освен това покривните лакове възпрепятстват нужния обмен на влага и предизвикват изгниване. 
7. Проверете уреда за игра след монтажа. Едва когато съоръжението е напълно монтирано, монтажното място е почистено и е 

проверена устойчивостта и  безопасността на съоръжението, може да започне играта. 

8. Неправилното използване освобождава производителя от неговата отговорност. Това важи също при поставянето на 
допълнителни материали, които не се съдържат в комплекта или на тежки материали като вериги, лостове и въжета. 

9. Ваше задължение е да има постоянен контрол на децата от възрастни, докато играят със съоръжението. 

10. Съоръжението за игра, заедно с неговите компоненти е произведено само за лична употреба и не е предназначено за употреба 
на обществени места. 

11. Проверявайте редовно устойчивостта и експлоатационната надеждност на цялото съоръжение. Непременно трябва да 
извършвате редовни проверки на всички части и съединения. Ако при проверката се установят непоправими грешки, съоръжението 

не може да се използва повече. 

12. Деца под три години не могат да използват това съоръжение за игра. 
 

Необходими са следните инструменти и материали: 

 сгъваем метър или ролетка 
 лопата/ нивелир/ еталон 

 чук / пирони 

 бормашина и свредел за дърво 
 акумулаторен винтоверт 

 17 и 19 мм гаечни ключове и тресчотка 

 2 стяги 
 

Важно: 

Съхранявайте инструкцията за монтаж, списъка с частите и всички документи, за периода, през който използвате артикула за игра. 
Той е изработен много прецизно в нашия завод. Ако все пак се стигне до рекламация, представете на вашия търговец контролния 

номер и касовата бележка. 

 

Други полезни съвети за родителите: 

 

Преди монтажа 

 проверете дали са доставени всички части (съгласно списъка с частите) 

 от приложената схема ще видите зоната за безопасност  

 инструкцията за монтаж ще Ви помогне при монтажа 

 непременно свредловайте предварително, като използвате за тази цел свредел за дърво с малък диаметър от 2 мм 
 

След монтажа 

 проверете болтовете, гайките, винтовете дали са затегнати добре 

 проверете връзките дали са стабилни. Разхлабени части трябва да се затегнат веднага. 

 проверете дали има опасност при пързаляне. Материали, които са изложени на открито, могат да се покрият с мъх и да са 

хлъзгави. 

 проверете устойчивостта и експлоатационната надеждност на цялото съоръжение  

 

Други полезни съвети за играещите деца: 

 

Вземайки под внимание безопасността на децата, им кажете: 
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 никога да не играят с дрехи, които могат да се закачат в мрежите, халките, цепнатините, на пързалката или други части. 

Избягвайте дрехи с дълги връзки и широки дрехи.  

 никога да не бягат покрай движещите се и люлеещите се части. Те трябва да изчакат, докато люлеещите се части спрат 
да се движат. 

 

Молим да съблюдавате също и следните указания: 

 предназначена само за лична употреба в къщи 

 предназначена за използване на открито 

 използване под непосредствения контрол на възрастни 

 максимално 3 деца едновременно 

 за монтажа са необходими допълнителни закрепвания в земята 

 не е подходяща за деца под 3 години 

 препоръчителна възраст: 3 до 14 години 

 съдържа меден карбонат и N, N-Дидецил-N-метил-поли-(оксиетил) амониев пропионат 

 

1. Чворове и естествени жилки на дървото 

Едни дърво расте различно според вида на дървото, неговия произход и условията, влияещи върху растежа му. Жилките му и броят 

и големината на видимите чворове не са ограничени и се променят. Те придават на дървото една жива и индивидуална окраска. 

Чворове, които са сраснали на минимум едно място твърдо с дървото, както й техния брой, не представляват намаляване на 

качеството. Също и при третирано с боя дърво, чворовете, дори и с леки цепнатини придават естествен облик и не се премахват. 
 

2. Избиване на повърхността на смола 

При иглолистната дървесина избиването на повърхността на смола е нормално и в началото може да се среща много често. 
Пречещи петна от смола могат да бъдат отстранявани внимателно механично или с помощта на растително масло, спирт или 

бензин за почистване. Непременно съблюдавайте указанията на производителя за съвместимост с лазури за дърво. 

Също и след това при третиране с боя на повърхността може да се появи смола. При импрегнирани дървета на повърхността се 
появяват отделни зеленикави изцветявания. Тези изцветявания на соли по повърхността изчезват с времето. 

 

3. Импрегнирано дърво: изцветявания на соли по повърхността 

При автоклавното импрегниране дълбоко в дървото проникват импрегниращи средства, за да се постигне една колкото е възможна 

по-равномерна и дълбока защита. Импрегнираното дърво е защитено от вредни за дървото гъби и насекоми. Може да се появят 

отделни зеленикаво-бели изцветявания на соли по повърхността на дървото, които са напълно безвредни и изчезват с времето. 
 

Грапави места 

При обработването на нашата дървесина внимаваме за старателното обработване и сортиране. Въпреки това може да се стигне до 

това, в областта на чвора и на повърхността да се появят леко грапави места. Тези появили се дървесни влакна не винаги могат да 

бъдат продуктово технически изключени. С шкурка тези места могат да бъдат изгладени безпроблемно. 

 

Пукнати от изсъхване 

Естествени метеорологични влияния като слънце, влажност и ултравиолетови лъчи влияят по различен начин според вида на 

дървото. Дървото живее, поема влагата от околната среда, приспособява се към нея и отново изпуска влагата. Промяната на обема в 
тази връзка може да доведе до пукнати от изсъхване, чието образуване може да се засили особено при директно излагане на 

атмосферните условия и силни изменения на влажността. Появилите се пукнатини не влияят нито върху статичните качества, нито 

върху устойчивостта. Образуването на пукнати е едно естествено свойство на дървото и не е причина за рекламация. 
 

Отклонение и изкривяване 

Качествата на дървото спомагат за изравняване на влажността на дървото към околната среда. Измененията на влажността могат до 
доведат до изменения на размера. Това съсъхване е неизбежно и не може да бъде предотвратено. Може да се стигне до значителни 

отклонения. 

 

Потъмняване 

Всяко дърво е индивидуално само по себе си. Неговата форма, цвят и жилки го правят уникално и неповторимо. Появилото се 

потъмняване подчертава естествения характер и живия облик на дървото. При автоклавното импрегниране дървото не поема 

равномерно по време на импрегнирането в автоклав импрегниращия разтвор заради различната плътност. Появилите се разлики в 

цвета изчезват с времето в следствие на атмосферните условия и ултравиолетовите лъчи. 

 

Чворове 

При дървени продукти, при които е обработвана повърхността като прегради и огради, дървените компоненти на чворовете могат 

да доведат до кафеникаво оцветяване. Това е един естествен процес и затова не е повод за рекламация. 
 

Посивяване 

Посивяването на повърхността на дървото е естествено явление, при което чрез ултравиолетова светлина и микроорганизми се 
променя химичния и биологичния състав на повърхността на дървото. Ако повърхността на дървото е изложена на директни 

атмосферни условия, разтворимите във вода продукти на разпадане на лигнина се измиват, сребърно-бялата целулоза остава и води 

до оцветяване на повърхността. 

 

Кула за игра- инструкции за безопасност: 

Играчката е предназначена само за домашна употреба, за използване на открито от деца на възраст от 3-14 години. Редовно, 

минимум един път годишно трябва да се проверява стабилността на кулата и болтовите съединения и при нужда се затягат. Кулата 

трябва да се закрепи към земята напр. чрез стойка и да се покрие с подходящ материал (пясък), така че да се избегне обръщане при 
нормална или неумишлено неправилна употреба. При липсваща устойчивост и не извършена проверка съществува опасност 

люлката да се преобърне и да е опасна. Кулата не може да бъде поставяна върху бетон, асфалт или други твърди повърхности. 

Дистанцията на кулата от други предмети трябва да е минимум 2 м. 
Зоната за безопасност трябва да е покрита с пясък, или най-малкото с трева. Разстоянието под кулата трябва да възлиза на минимум 

35 см в покой. Разстоянието между кулата и корпуса трябва да бъде минимум 60 см от всяка страна. Ако се монтират две кули , 

разстоянието между кулите трябва да бъде минимум 45 см, а към корпуса 60 см. 
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Съблюдавайте разстоянията за безопасност от указанията за монтажа.   

 

Зона за сигурност 
 

 
 

 
      
 


