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Függőágy
hu   Használat és biztonság

Kedves Vásárlónk!

Új függőágya kikapcsolódásra csalogatja. Hunyja le a szemét, ringatózzon lágyan ide-oda,  
és élvezze a tökéletes pihenést.

Sok pihentető órát kívánunk Önnek új függőágyában!

A Tchibo csapata 
 www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, 
és az esetleges sérülések és károk elkerülése 
 érdekében, csak az útmutatóban leírt módon 
használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén 
később ismét át tudja olvasni. Amennyiben 
 megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.
Rendeltetés
• A függőágy a fekvő helyzetű pihenés és kikap

csolódás céljait szolgálja. Magáncélú felhasz
nálásra alkalmas akár a szabadban, akár zárt 
térben. A függőágy maximális terhelhetősége 
120 kg.

VESZÉLY gyermekek esetében
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek 

kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!

• Borulásveszély! A függőágy nem gyerek játék, 
nem hinta és nem sporteszköz! Ugrálás, billegés 
vagy túl erős hintázás következtében haszná
lója kieshet a függőágyból, vagy a függőágy 
 átfordulhat.  
Felügyelje a gyermekeket, hogy ne kerüljenek 
veszélyes helyzetbe, illetve biztosítsa, hogy a 
gyermekek ne férjenek  hozzá a függőágyhoz.

VESZÉLY - fulladásveszély
•  Soha ne dugja át a fejét a függőágy tartó

kötelein.

VIGYÁZAT – sérülésveszély
•  Rendszeresen ellenőrizze a függőágy állapotát, 

különös tekintettel az összes rögzítési helyre.
•  A függőágy felakasztására szolgáló rögzítési 

pontok, illetve az erre használt szerkezeti 
 elemek (kampók, karikák, kötelek, láncok stb.) 
legyenek tartósan teherbírók, és legalább két
szer annyi terhet kell elbírniuk, mint amennyi  
a függőágy megadott maximális teherbírása. 
Jelen esetben: max. terhelhetőség 120 kg =  
a felakasztás minimum teherbírása 240 kg.  
A függőágyat csak felnőtt akaszthatja fel. 
 Vegye figyelembe, hogy a rögzítési pontok 
 felszerelését egy függőágy állványra csak 
 szakember végezheti. 

•  A rögzítési pontoknak nem lehet éles vagy 
 durva széle vagy sarka, amelyek elvághatnák  
a függőágy felfüggesztését.

•  Semmilyen változtatást ne hajtson végre  
a terméken. 



•  A sérült függőágyat csak azután használja 
 ismét, ha egy szakember megjaví totta,  illetve  
a megrongálódott részek ki lettek cserélve 
 eredeti  alkatrészekre.

• A függőágy akasztóhurkait a tartóelemek erre  
a célra kialakított rögzítőire akassza.  
Az akasztóhurkokat teljesen és biztonságosan 
akassza be; és ellenőrizze minden használat 
előtt. A függőágyat soha ne függessze fel a 
 tartóköteleknél fogva.

• A felakasztott függőágy 1 méteres körzetében 
ne legyen semmilyen tárgy. A fekvőfelület alatt 
ne legyen semmilyen kemény vagy hegyes él.  
Érdemes a függőágyat egy puha alátét felé 
akasztani.  
Ha egy állványra akasztja a függőágyat, az 
 állványt egyenes talajra helyezze úgy, hogy  
az állvány nehogy eldőljön.  
A függőágyat nem szabad nyílt láng közelében 
felakasztani, illetve használni.

•  A függőágyat kifeszítve akassza fel. A rögzítő
pontokat úgy kell kiválasztani, hogy a megter
helt fekvőfelület ne legyen 60 cmnél maga
sabban a talaj felett és ne legyen 30 cmnél 
közelebb a talajhoz.

•  A függőágyak használat közben teljes hosszuk
nak akár 10%ával is megnyúlhatnak. Szükség 
esetén változtassa meg a felfüggesztési ponto
kat úgy, hogy a függőágy megint a kívánt 
 magasságba kerüljön.

• Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat  
a rögzítőpontokhoz és a függőágy felakasz
tásához. Ha a függőágy nem az előírásoknak 
megfelelően van rögzítve, akkor az a használat 
során a használó személlyel együtt leeshet. 
 Sérülésveszély áll fenn!

FIGYELEM – anyagi károk
• A függőágy nem mosható. 
•  A függőágyat semmi esetre sem szabad 

impreg nálni, kifehéríteni vagy befesteni.  
Az impregnálás, a fehérítés vagy a festés 
 károsítja a szövetet, és a teherbírás gyen
gülését eredményezi.

•  Használat előtt ellenőrizze, hogy ruháján 
nincse semmi hegyes vagy éles perem,  
amely  átszúrhatná az anyagot.

Termékrajz (tartozékok)

függőágy akasztóhurok

 függőágy akasztóhurok

fekvőfelület

hordozókötelek

hordozókötelek



A függőágy rögzítése

VIGYÁZAT – sérülésveszély 

A sérülések elkerülése érdekében, vegye 
 figyelembe a következő pontokat:

• Felfüggesztési magasság: max. 60 cm,  
min. 30 cm.

•  A felakasztás minimális teherbírása: 240 kg.

• Függőágy terhelhetősége: max. 120 kg.

• A függőágy csak az akasztóhurkoknál fogva 
akasztható fel. 

• A felakasztott függőágy 1 méteres körzetében 
ne legyen semmilyen tárgy. 

•  A fekvőfelület alatt ne legyen semmilyen éles, 
 kemény vagy hegyes él.

• A függőágyat kifeszítve akassza fel.  
A rögzítőpontokat úgy kell kiválasztani, hogy 
a megterhelt fekvőfelület ne legyen 60 cm
nél magasabban a talaj felett és ne legyen  
30 cmnél közelebb a talajhoz. 

Pontosabb információkat a „Biztonsági előírá
sok  Vigyázat  sérülésveszély“ című bekezdés
ben talál.

 függőágy akasztóhurok

  M A függőágyat csak az akasztóhurkoknál 
 fogva akassza fel. 

Ápolás

FIGYELEM – anyagi károk

• A függőágy nem mosható. 

• A függőágyat semmi esetre sem szabad 
 impregnálni, kifehéríteni vagy befesteni.  
Az impregnálás, a fehérítés vagy a festés 
 károsítja a szövetet, és a teherbírás gyen
gülését eredményezi.

  M A kisebb szennyeződéseket száraz vagy 
 enyhén nedves kendővel törölje le.
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Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat 
hajtsunk végre az árucikken.

Használat

VESZÉLY  fulladásveszély

Soha ne dugja át a fejét a függőágy hordozó
kötelein.

VESZÉLY  kiborulás veszélye!

A függőágy nem gyerekjáték, nem hinta és nem 
sporteszköz! Ugrálás, billegés vagy túl erős 
 hintázás  következtében használója kieshet  
a függőágyból, vagy a függőágy átfordulhat. 
Felügyelje a gyermekeket, hogy ne kerüljenek 
veszélyes helyzetbe.

  M Gyakorolja, hogyan feküdjön bele a függő
ágyba. A függőágyak akár a belefekvés pilla
natában átfordulhatnak a tengelyük körül.

  M Lassan és céltudatosan, az alábbi képeken 
látható módon, átlósan feküdjön bele a 
 függőágyba.
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