


















RO	 INSTRUCŢIUNI	GENERALE

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi în întregime înainte de a începe mon-
tarea produsului. Păstraţi-le într-un loc sigur astfel încât să le puteţi consulta ulterior.
Gama de produse Blue Rabbit 2.0® este destinată exclusiv uzului privat. Montarea 
oricărui articol din gama de produse Blue Rabbit 2.0® în locuri publice şi/sau utilizarea 
acestuia în scop comercial nu este permisă.
Atunci când sunt montate corect şi utilizate conform descrierii din aceste instrucţiuni, 
toate componentele din gama de produse Blue Rabbit 2.0® satisfac cerinţele şi 
reglementările în vigoare referitoare la siguranţa şi calitatea echipamentelor destinate 
locurilor de joacă pentru uz privat.
Pentru a asigura această condiţie, turnul cu auto-asamblare şi construcţiile tip balansoar/
leagăn trebuie să fie montate cu atenţie în conformitate cu instrucţiunile de asamblare 
anexate. Nu vă abateţi de la paşii prescrişi în instrucţiuni şi, în niciun caz, NU modificaţi 
soluţia constructivă a produsului.
Gama completă de produse Blue Rabbit 2.0® a fost certificată conform standardelor eu-
ropene pentru echipamente destinate locurilor de joacă pentru uz privat (EN71-1, 2, 3 & 
8) de către TÜV NORD CERT GmbH. 

ASAMBLARE ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

- Purtaţi îmbrăcăminte de lucru şi echipament de protecţie adecvat (ochelari de protecţie, 
mască de protecţie împotriva prafului şi mănuşi) când montaţi echipamentul Blue Rab-
bit 2.0® destinat locurilor de joacă (mai ales atunci cănd tăiaţi cu ferăstrăul sau când 
găuriţi).
- Şlefuiţi uşor toate componentele din lemn pentru a evita formarea aşchiilor. Rotunjiţi 
muchiile/colţurile feţelor debitate cu hârtie abrazivă sau cu o pilă.
- În timp ce  asamblaţi echipamentul dvs. Blue Rabbit 2.0® destinat locului de joacă, 
îndepărtaţi copii din zonă şi asiguraţi-vă că aceştia nu se joacă cu echipamentul până 
când asamblarea nu este finalizată.
- Urmaţi instrucţiunile de utilizare a sculelor pe care le folosiţi.
- Pentru asamblarea echipamentului  Blue Rabbit 2.0® destinat locului de joacă este ne-
voie de cel puţin doi adulţi. Astfel, unul ţine componentele în poziţia corectă, iar celălalt 
le poate îmbina cu şuruburi.
- Începeţi prin a verifica conţinutul ambalajului să fie complet şi nedeteriorat, iar apoi 
scoateţi componentele şi aşezaţi-le în ordine. În cazul îmbinărilor filetate, folosiţi întot-
deauna şuruburile şi piuliţele recomandate.
- Ancorele de sol furnizate împiedică răsturnarea sau deplasarea echipamentului Blue 
Rabbit 2.0®.
Dacă terenul este moale, trebuie să turnaţi beton în jurul ancorelor. Asiguraţi-vă că bet-
onul turnat nu depăşeşte nivelul suprafeţei de joacă şi că are colţurile rotunjite.

ZONE ÎNCONJURĂTOARE SIGURE

- Echipamentul pentru locuri de joacă Blue Rabbit 2.0® trebuie să fie folosit numai sub 
supravegherea constantă a unui adult. Cu excepţia leagănului pentru bebeluşi/copii mici, 
toate produsele sunt nerecomandate pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani.
- În timpul asamblării, asiguraţi-vă că există o distanţă suficientă între echipament şi orice 
fel de obstacole: pereţi, garduri, copaci, corzi de întins rufe, etc. Obstacolele trebuie să fie 
situate la cel puţin 200 cm de echipament.
- În zona de siguranţă nu trebuie să existe niciun fel de obiecte dure sau cu colţuri. 
Terenul trebuie să fie plat şi să asigure amortizarea şocurilor. Dacă este necesar, creaţi 
o suprafaţă de bază capabilă să absoarbă şocurile. Aceasta poate consta într-un strat 
gros de material liber/neconsolidat, ca de exemplu: scoarţă de copac, nisip cu granulaţie 
mare, aşchii de lemn sau dale de cauciuc montate de specialişti.
- Turnurile din lemn şi structurile de susţinere ale leagănelor nu se recomandă a fi uti-
lizate pe vreme umedă, deoarece componentele acestora pot deveni periculos de alu-
necoase.
- Vă recomandăm să demontaţi accesoriile pentru perioada de iarnă şi să le depozitaţi 
într-un spaţiu interior, deoarece proprietăţile terenului (în caz de îngheţ) sunt 
necorespunzătoare pentru joaca în siguranţă.
- Distanţa dintre corzile de legătură cu şezutul leagănului, trapeze şi alte componente 
similare trebuie să fie mai mare cu 12 cm în partea de sus decât în partea dinspre produs. 
Vedeţi FIG I.
- Distanţa dintre şezutul leagănului (sau alte componente similare) şi sol trebuie să fie 
de cel puţin 35 cm. Distanţa dintre accesorii trebuie să fie de cel puţin 45 cm; trebuie 
să fie un interval de minim 30 cm faţă de turnul din lemn sau structura de susţinere a 
leagănului.
- Asiguraţi-vă atunci când reglaţi înălţimea accesoriilor (precum şezutul leagănului sau 
trapezul) că produsul stă în poziţie orizontală după ce corzile au fost reglate.
- Pentru a evita supraîncălzirea toboganelor nu le expuneţi sub acţiunea directă a razelor 
solare. Pe vreme călduroasă, verificaţi ca suprafaţa toboganului să nu fie fierbinte. Dacă 
este necesar, puteţi să o răciţi folosind apă, iar apoi să o uscaţi. Un tobogan ud măreşte 
viteza de coborâre prea mult.
- Nu ataşaţi niciun obiect suplimentar la echipament, ca de exemplu, corzi sau lanţuri. 
Utilizaţi echipamentul sau accesoriile numai conform destinaţiei acestora.
- Pentru a evita combinaţiile periculoase, cel mai bine este să nu folosiţi echipamentul 
dvs. Blue Rabbit 2.0® împreună cu produsele altor producători.

JOACA ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Învăţaţi copiii să se joace în condiţii de siguranţă, atât pentru siguranţa lor imediată, cât 
şi pentru a evita scurtarea inutilă a duratei de folosinţă a accesoriilor.
- Accesoriile cu corzi NU trebuie să fie rotite în jurul axei lor verticale; această rotire 
crează tensiuni mari în corzi şi măreşte riscul de imobilizare/strangulare.

- Învăţaţi copiii să se legene în poziţie normală, nicidecum în poziţie înclinată sau cu capul 
în jos, şi NU le permiteţi să sară din leagăne aflate în mişcare.
- NU lăsaţi copiii să legene în spate şi în faţă accesoriile neocupate/libere, şi NU îi lăsaţi să 
alerge în jurul, printre sau în preajma leagănelor aflate în mişcare.
- Folosiţi accesoriile şi construcţiile conform destinaţiei acestora. Construcţiile tip turn 
sunt destinate pentru maxim 3 copii, accesoriile pentru 1  copil, şezuturile duble pentru 
2 copii (50 kg/copil).
- Singura poziţie corectă pentru coborârea unui tobogan este cea cu faţa orientată spre 
sensul de coborâre.
- Asiguraţi-vă că îmbrăcămintea copiilor este corespunzătoare pentru joacă. 
Îmbrăcămintea prea largă/lejeră, corzile şi accesoriile trebuie să fie evitate.

ÎNTREŢINERE PERIODICĂ

Toate părţile componente ale produsului trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe lună 
de către un adult pentru a minimiza riscul de accidente.
Acordaţi o atenţie specială următoarelor aspecte:
- Verificaţi ca părţile din lemn să nu aibă aşchii şi deteriorări structurale. Tratarea 
periodică cu un baiţ de exterior opreşte formarea crăpăturilor şi previne atât putrezirea 
lemnului cauzată de penetrarea umidităţii, cât şi decolorarea lemnului, chiar şi a celui 
tratat. Nu folosiţi vopsea deoarece poate crea o suprafaţă alunecoasă.
- Îmbinările cu şurub şi piuliţă se pot destrânge în timp. Dacă este necesar strângeţi-le din 
nou, dar asiguraţi-vă că lemnul nu se crapă sau că nu se desprind aşchii din acesta.
- Verificaţi componentele metalice (precum sunt îmbinările de colţ şi cârligele leagănului) 
să nu prezinte urme de uzură sau rugină care le-ar putea afecta negativ rezistenta. Dacă 
nu sunteţi sigur, înlocuiţi componenta respectivă. Piesele metalice mobile trebuie să fie 
gresate în mod periodic.
- În caz de crăpături sau ruperi ale componentelor şi/sau conectorilor din plastic ai ac-
cesoriilor (precum sunt leagănele şi altele similare), sau de desprinderea de fibre la corzi, 
reperul respectiv trebuie să fie înlăturat imediat de pe echipament.
- Verificaţi zona din jurul echipamentului Blue Rabbit 2.0® . Asiguraţi-vă că nu există îm-
prejur obiecte dure sau periculoase, şi verificaţi ca terenul să poată amortiza şocurile.
Accesoriile pot fi curăţate cu un detergent fără ingrediente agresive. Dacă este necesar, 
un tobogan foarte murdar poate să fie curăţat cu grijă folosindu-se un aparat de curăţat 
de înaltă presiune, dar fiţi atenţi să nu deterioraţi suprafaţa toboganului.

MEDIU AMBIANT

Sortaţi diversele materiale ale ambalajului original (carton, material plastic) înainte de 
a le arunca.
Dacă după un timp decideţi să demontaţi echipamentul de joacă din lemn pe care l-aţi 
asamblat, înlăturaţi toate reperele metalice şi duceţi componentele din lemn la locul 
destinat pentru deşeuri. Pentru a evita poluarea mediului înconjurător, nu ardeţi lemnul 
care a fost tratat şi băiţuit sau vopsit.

RESPONSABILITATE

Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreo rănire care poate avea loc 
ca urmare a asamblării sau instalării neadecvate sau incorecte a unui produs Blue Rabbit 
2.0® sau a nerespectării instrucţiunilor incluse în ambalaj.
Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreo rănire care poate avea loc 
ca urmare a utilizării neadecvate, improprii sau incorecte a unui produs Blue Rabbit 2.0® 
sau ca rezultat a nerespectării instrucţiunilor incluse în ambalaj.
Fiecare produs Blue Rabbit 2.0® este destinat exclusiv pentru uz privat. Amplasarea pro-
dusului Blue Rabbit 2.0® în locuri publice sau în care au acces terţe persoane, ori utiliza-
rea unui produs Blue Rabbit 2.0® în scopuri comerciale nu este permisă şi exclude orice 
responsabilitate a producătorului.
Responsabilitatea producătorului nu afectează dreptul acestuia de a iniţia o acţiune de 
recurs împotriva oricărei terţă parte sau de a recupera daunele de la aceasta.
În nicio situaţie, producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru daune de 
consecinţă, pierdere de venit sau daune indirecte.

GARANŢIE

Orice cumpărător al unui produs Blue Rabbit 2.0® beneficiază de garanţie.
Această garanţie poate fi invocată dacă toate condiţiile următoare au fost îndeplinite:
- produsul prezintă un defect cauzat de neconformităţi de material sau de fabricaţie;
- toate prevederile şi instrucţiunile din manualul anexat au fost respectate întocmai;
- nu este o situaţie de utilizare neadecvată, improprie sau incorectă a produsului Blue 
Rabbit 2.0®, de utilizare în locuri publice sau în care au acces terţe persoane, sau de 
utilizare în scopuri comerciale;
- nicio parte sau accesoriu nu a fost înlocuit(ă).
Cumpărătorul trebuie să invoce această garanţie în interval de 30 de zile de la data 
cumpărării sau, în cazul unui defect ascuns, în interval de 30 de zile de la descoperirea 
acestuia sau atunci când acesta ar fi fost identificat (într-un termen rezonabil).
Dacă cumpărătorul invocă în mod justificat această garanţie, i se va oferi un produs sau 
un reper identic sau similar într-un interval de timp rezonabil prin înlocuire sau reparare, 
în funcţie de circumstanţe.
Cu toate acestea, vânzătorul poate oricând să-i plătească cumpărătorului o sumă egală 
cu preţul de vânzare cu amănuntul al produsului în cauză, fără a mai fi necesară înlo-
cuirea acestuia.
În niciun caz, producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru acordarea unor alte 
despăgubiri datorate pentru privarea de foloase sau daune indirecte.
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