
RO 
Pentru utilizare casnică doar în aer liber 
• Etapa 1: pentru vârsta de 9-18 luni. 
• Etapa 2: pentru vârsta de 18-36 luni. 
• Etapa 3: pentru vârsta de 3-5 ani. 
• Etapa 4: pentru vârsta de 5 ani în sus. 
 
 
ATENŢIE 
 
Nu utilizați leagănul Multi-Stage până când nu a fost instalat corect de către un adult în 
conformitate cu aceste instrucțiuni.  
Asigurați-vă că copiii sunt îmbrăcați în mod adecvat, pentru a evita pericole potențiale în timp 
ce utilizează leagănul. Copiii nu ar trebui să poarte haine largi, cum ar fi poncho sau eșarfe. 
Plasați numai un singur copil de fiecare dată pe leagănul Multi-Stage. 
Nu lăsați niciodată nesupravegheat un copil în leagănul Multi-Stage. 
Pentru etapele 3 sau 4: Deconectarea "T-Bar" ar trebui să fie doar atunci când copilul nu este 
așezat în leagăn. 
Atunci când copilul este așezat în leagăn asigurați-vă că pârghiile de eliberare sunt complet 
blocate. 
Acest leagăn trebuie să fie instalat deasupra unui teren moale - adică nu beton sau asfalt. 
 
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE 
 
Puneti pe o suprafață plană îndepărtată de cel puțin 2 metri de orice structură sau obstrucție, 
cum ar fi un gard, garaj, casa, ramuri suspendate, sfori de rufe sau fire electrice. 
La asamblare, suspendați acest leagăn din puncte adecvate ce pot purta greutatea utilizatorului 
destinat și prin mijloace sigure. 
Înălțimea accesibilă maximă a structurii nu trebuie să depășească 2,5 metri de sol, înălțimea 
recomandată este de 2,2 metri de sol. 
Distanța minimă dintre multiple leagăne și între leagăne și structurile alăturate nu trebuie să fie 
mai mică de 30 cm. 
Distanța minimă între leagăn și orice obiecte suspendate de un singur punct de suspensie (de 
exemplu, sfoară de cățărat), nu trebuie să fie mai mică de 45 cm. 
Baza leagănului trebuie suspendată cel puțin 35 cm de la nivelul solului. 
Pentru a atinge stabilitatea laterală a leagănului, el trebuie să fie suspendat de puncte care sunt 
separate de o distanță minimă calculată după cum urmează: 
= Distanța (0,04 x înălțimea de suspendare de la sol) + lățimea de suspendare, la scaun 37 cm. 
 
 
 
 
 
 



ÎNTREȚINERE 
 
La începutul fiecărui sezon verificați scaunul leagănului, frânghiile și celelalte mijloace de 
echipament de urme de deteriorare. 
Verificați periodic punctele de suspensie principale altfel acest lucru poate duce la răsturnarea 
produsului sau la o  cădere. 
Modificările făcute leagănului original (de exemplu adăugarea unui accesoriu) se efectuează în 
conformitate cu instrucțiunile vanzatorului  leagănului. Înlocuiți atunci când este necesar, în 
conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
Păstrați aceste instrucțiuni de asamblare și de instalare pentru referințe ulterioare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN  

For family domestic outdoor use only  

• Stage 1: for ages 9-18 months. 

• Stage 2: for ages 18-36 months 

• Stage 3: for ages 3-5 years. 

• Stage 4: for ages 5 years and up.  

 

WARNING  

 

Do not use the Multi-Stage swing until it has been properly installed by an adult according to 

these instructions. Be sure children are dressed appropriately to avoid potential hazards while 

using the swing. Children should not wear loose fitting clothing such as ponchos or scarves. 

Place only one child at a time in the Multi-Stage swing. Never leave child unattended while in 

the Multi-Stage swing. For stages 3 or 4: Disconnecting the "T-Bar" should be only when the 

child is not seated. When the child is seated in the swing ensure that the release levers are fully 

locked. This swing should be installed over soft ground – i.e. not concrete or tarmac.  

 

INSTALLATION INSTRUCTIONS  

 

Place on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, 

garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.  When assembling, 

suspend this swing from points suitable for bearing the weight of the intended user and by 

secure means. The maximum reachable height of the structure should not exceed 2.5 meters 

from ground, the recommended height is 2.2 meters from the ground. The minimum clearance 

between any multiple swings and between swings and their adjacent structures should not be 

less than 30 cm. The minimum clearance between the swing and any members suspended by a 

single suspension point (e.g. climbing rope) should not be less than 45 cm. The swing base 

should be suspended at least 35 cm from ground level.  



To achieve lateral stability of the swing, the item should be suspended at points which are 

separated by a minimum distance calculated as follows: Distance = (0.04 x the height of 

suspension from ground) + the width of suspension at the seat 37 cm.  

MAINTENANCE  

 

At the beginning of each season check swing seat, ropes and other means of attachments for 

evidence of deterioration. Regular checks of the main suspension points should be carried out 

otherwise this may result in the product overturning or in a fall. Changes to the original swing 

(for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of 

the retailer of the original swing. Replace when required in accordance with the manufacturer's 

instructions.  

Keep these assembly and installation instructions for further reference! 

  

 

 


