
PRUŽINA

ÚČEL POUŽITÍ
• Pružina s atestem z kvalitního ocelového drátu zajišťuje měkké  
   houpání, které rychle zklidní a uspí miminko.

• Vhodný doplněk pro závěsné kolébky Hojdavak Baby

• Aktivní od 3 kg

• Max. nosnost 15 kg

OBSAH BALENÍ
1 HORNÍ ŠROUBOVACÍ ČLÁNEK – HORNÍ ČÁST PRUŽINY 
Článkem prochází oko pružiny a bezpečnostní lanko.  
Vše spojeno fixační páskou. Článek se vkládá  
do připraveného lana k zavěšení.

2 PRUŽINA  
z kvalitního ocelového drátu, konstrukční délka  
290 mm, průměr oka 48 mm. 

3 DOLNÍ KARABINA,  
do které se vkládá velká karabina s textilním vakem. 

4 BEZPEČNOSTNÍ LANO  
jistí kolébku před protažením nebo prasknutím pružiny.  
V případě jakékoliv poruchy na pružině, musí kolébka zůstat  
viset na bezpečnostním lanu.

• Zkontrolujte, že je lano správně nainstalováno! Bezpečnostní  
lano prochází pružinou, horní i dolní karabinou a jeho dva konce  
jsou k sobě pevně svázány uzlem. Použitý protisměrný osmičkový 
uzel je velice pevný a zároveň lze lehce povolit. Délku lana prodlužte 
dle potřeby tak, aby lano nebrzdilo pružinu v houpání a zároveň  
při maximálním protažení pružiny zůstala kolébka viset nad zemí. 

• Zákaz rozvazování a odstraňování bezpečnostního lana.  
Pokud uzel na lanu rozvážete, například z důvodu výměny, 
zkontrolujte správnou instalaci a konce svažte protisměrných 
osmičkovým uzlem (popis uzlu dále v textu).

K POUŽÍVÁNÍ PRUŽINY SE VÁŽOU  
PŘÍSNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA! 
ČTĚTE POZORNĚ!
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PRUŽINA

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
DŮLEŽITÉ!

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD:  
WWW.HOJDAVAK.COM

NEPŘEKRAČUJTE NOSNOST 15 KG

ZÁKAZ používání pružiny bez SVÁZANÉHO A SPRÁVNĚ 
INSTALOVANÉHO BEZPEČNOSTNÍHO LANA!

NEODSTRAŇUJTE A NEROZVAZUJTE BEZPEČNOSTNÍ LANO,  
které je fixně spojeno s pružinou fixační páskou.

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, že bezpečnostní lano prochází pružinou, horní 
i dolní karabinou a jeho dva konce jsou k sobě pevně svázány uzlem.

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, že bezpečnostní lano je v perfektním  
stavu a nejeví žádné známky opotřebení. V případě zjištění  
i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte za nové!

ZÁKAZ používání a skladování pružiny V MOKRÉM  
ČI VLHKÉM PROSTŘEDÍ - HROZÍ KOROZE!
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PROTISMĚRNÝ OSMIČKOVÝ UZEL  
PRO SPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LANA:

ROZMĚRY KOLÉBKY  
S PRUŽINOU PŘI RŮZNÉM ZATÍŽENÍ:

Často používaný spojovací uzel, který se hodí jen 
pro spojení konců lana stejného průměru. Uzel nejeví 
žádné tendence k samovolnému rozvazování, je pevný 
a současně i po silném zatížení jde relativně dobře 
rozvázat. Konce lana  se musí dělat dostatečně dlouhé. 
U lan kulatého průřezu tak min. 10 cm. Aby jeho 
nosnost byla co nejlépe využita, je nutno prameny lana 
v něm vést pravidelně a co nejúhledněji.

29 cm

135 cm

138 cm

159 cm

171 cmZátěž 3 kg 
v neaktivním stavu

Zátěž 10 kg 
v neaktivním stavu

MAX zátěž 15 kg 
v neaktivním stavu*kolébka v nezatíženém (neaktivním)  

 stavu se standartní pružinou

Bez  
zátěže*

PRUŽINA
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Před prvním použitím i po každé 
manipulaci s bezpečnostním lanem 
proveďte test správné instalace kolébky:

Použijte vlastní váhu k zatížení kolébky.
Pružinu napněte do maximální délky 
bezpečnostního lana. Zkontrolujte,  
že kolébka visí nad zemí.

POSLEDNÍ KROK – PROVEĎTE TEST!

Uchopte karabinu a tlakem dolů 
protáhněte pružinu do maxima,  
až kam vám dovolí bezpečnostní lano.

Při zcela napnutém 
lanu musí být kolébka 
nad zemí.
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Výrobce/prodejce: Ing. Petra Holá 
00420720752328 | www.hojdavak.cz | Vyrobeno v ČR/EU
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