
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Правила за безопасна игра 

ВНИМАНИЕ! Преди да пуснете децата за първи път да играят на съоръжението, 

внимателно прегледайте правилата за безопасна игра заедно с тях. Спазването на 

следващите правила и предупреждения ще намали вероятността от сериозни или 

фатални злополуки. 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е на съоръжението в един и същи момент да не играят повече 

от 6-10 деца с общо тегло 450 килограма. Съоръжението е предназначено за деца 

от 3 до 12 години. 

2. Необходимо е БЛИЗКО НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ВЪЗРАСТНИ, особено при по малки 

деца. 

3. ПРЕДУПРЕДЕТЕ ДЕЦАТА ДА ИЗБЯГВАТ игра, или преминаване пред, между, или 

зад движещи се части. 

4. ПРЕДУПРЕДЕТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ  заплитат висящите вериги и въжета, или да ги 

премятат през носещите греди, тъй като това ще отслаби тяхната здравина. 

5. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ люлеят празни люлките или трапеца. 

6. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА винаги да сядат с цялата си тежест, а не да стоят прави, 

или да коленичат на люлките. 

7. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ използват която и да е част от съоръжението за 

цел, за която те не са предназначени. 

8. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ скачат от движещи се части на съоръжението. 

9. ОБЛИЧАЙТЕ ДЕЦАТА ПОДХОДЯЩО. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА  носят шалове, шапки с 

висулки, каски, якета с каишки, или с качулки, лошо прикрепени обувки, или 

каквото и да е свободно облекло, което може да се закачи или оплете в 

съоръжението. 

10.  ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ играят на площадката, ако тя е мокра. 

Възможно хлъзгавите повърхности да породят риск. 

11.  УВЕРЕТЕ СЕ, че всички висящи части – въжета и вериги -  са добре закрепени и в 

двата си края. 

12.  УВЕРЕТЕ СЕ, че всички висящи части, например въжета са стегнати, така че не 

могат да се запримчат. 

13.  ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ДА НЕ завързват неща към съоръжението, които не са 

предназначени за него. Предмети като въжета за скачане, въжета за простиране, 

каишки  за домашни любимци може да предизвикат  опасност от удушване. 

14.  ПРЕДУПРЕДЕТЕ ДЕЦАТА ДА СВАЛЯТ  от себе си всякакви спортни или 

велосипедни каски, преди да започнат игра на тази площадка, защото те могат да 

предизвикат опасност от закачане.  Децата трябва да са облечени подходящо. 

15.  ПРЕДУПРЕДЕТЕ ДЕЦАТА, че на една люлка може да се качва само едно дете, с 

максимално тегло 68 кг. 



16. УВЕРЕТЕ СЕ, че няма луфт между пързалката и закрепващите я болтове. 

17. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА  да се спускат по пързалката с краката, а не с главата 

напред. 

18. ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА да не се катерят, пълзят, или ходят по части от 

площадката не предназначени за това. Подобна игра на лоста, покрива и 

люлеещите се греди значително увеличават риска от сериозно, или фатално 

падане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И Н С Т Р У К Ц И Я 

Европейски съюз, 5 – годишна Гаранция на стоки за масова 

употреба 

 

Моля, контролирайте децата си по време на тяхната игра и периодически 

поддържайте съоръженията си според инструкциите в ръководството за потребителя. 

В случай на прецизен монтаж и правилна употреба, Rainbow Play Systems Inc. 

гарантира на крайния потребител, в рамките на ограниченията изброени по долу, че 

всички импрегнирани части, вериги, седалки винтове, скоби с прахово покритие, 

стълбици и парапети, пластмасови дръжки, корабни щурвали, перископи, бинокли, 

трапеци, успоредки и аксесоари се доставят без дефекти в материалите и изработката и 

няма да проявят такива за период от 5 (пет) години от датата на покупката. В добавка, 

Rainbow Play Systems Inc. гарантира на крайния купувач и потребител качеството на 

материала и изработката на всички въжета и флагове, за период от 1 (една) година от 

датата на покупката.  

За целите на гаранцията от страна на производителя Rainbow Play Systems, 

следните не се считат  за дефекти на материала и изработката, ако не навреждат на 

функционалността на даден компонент, или системата: 

1. Пукнатини в пластмасовите части; 

2. Повърхностна ръжда на праховобоядисаните компоненти 

3. Промяна в цвета на на някои части като (но не само)щурвал, перископ, 

бинокъл или камъни. 

Частите, попадащи в настоящата 5-годишна гаранция ще бъдат поправени, или 

заменени за сметка на производителя, включително транспортните разходи. Работата 

по гаранционната подмяна, която трябва да се извърши на място и не попада в 

гаранционната сецификация е за сметка на потребителя. Действието на гаранцията, 

предмет на настоящия документ е валидно само при положение, че купувачът е еи 

собственик на съоръжението и се прекратява в случай, че купувачът го продаде, или по 

друг начин го преотстъпи на друг. 

В допълнение, Rainbow Play Systems Inc. гарантира на купувача и собственик на 

съоръжението за целия период на експлоатация всички дървени компоненти срещу 

дефекти  в следствие на гниене, или дървесни паразити. Олющвания, нацепвания, 

дребни пукнатини причинени от времето, повърхностни пукнатини, чворове и дупки от 

чворове се считат за структурни характеристики на дървения материал. Подобни 

недостатъци не нарушават структурната цялост на съоръжението и не се покриват от 



настоящата гаранция. Настоящата гаранция се прилага също за всички видове пързалки, 

тунелите за пълзене, наблюдателни площадки, стоманените окачвачи на люлките, 

гумите-въртележки, болтовете, носещата греда на люлката и нейните скоби, скобите на 

люлеещия лост, металните парапети, боядисаните стъпенки, трапеца и успоредката. 

Частите попадащи в настоящата 5-годишна гаранция ще Ви бъдат заменени за сметка на 

производителя, включително транспортните разходи; В СЛУЧАЙ, ЧЕ всички присъщи на 

местния дистрибутор разходи като труд, командировъчни и др. Направени от последния 

за инсталиране, или подмяна на тези части, ще са единствено за сметка на купувача. 

Покритието на настоящата гаранция е валидно само, ако купувачът е и собственик на 

съоръжението и се прекратява в случай, че купувачът го продаде, или по друг начин го 

преотстъпи на друг. 

  Rainbow Play Systems Inc. запазва правото да разглежда фотографии, или други 

веществени доказателства при предявена рекламация, като и да изисква връщането на 

съответната част, преди да уважи рекламацията. Транспортните разходи за връщане на 

рекламираната част за инспекция, или оглед до производителя са за сметка на 

изпращача (собственика), освен ако от Rainbow е издаден Оторизационен номер за 

връщане. 

Гаранцията е невалидна при следните случаи: 

1. Съоръжението е подложено на злоупотреба, небрежност, неправилна 

инсталация, неправилна поддръжка, вандализъм, природни бедствия, 

непозволени изменения или доработки, различни от оригиналните. 

2. Съоръжението е предмет на неправилна употреба, сервиз, или поправка от 

страна на клиента, или трети лица. 

В РАМКИТЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ И НЕЙНИТЕ 

УСЛОВИЯ СЕ ДАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ Rainbow Play Systems Inc., КАТО СЕ 

ОБЕЗСИЛВАТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОФИЦИАЛНИ ИЛИ КОСВЕНИ. 

КОМПАНИЯТА Rainbow Play Systems Inc.,  НЕ ДОПУСКА, ИЛИ УПЪЛНОМОЩАВА НИКОЕ 

ЛИЦЕ ДА ПОЕМА ОТ НЕЙНО ИМЕ НЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОДАЖБАТА НА НЕЙНИ ПРОДУКТИ. 

В РАМКИТЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, КОМПАНИЯТА  Rainbow Play Systems 

Inc. НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ПОВРЕДИ, КОЕТО 

МОГАТ ДА СЛЕДВАТ ОТ ПОКУПКАТА , ИЛИ УПОТРЕБАТА НА НЕЙНИТЕ ПРОДУКТИ. 

КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ВИЕ ИМАТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО 

ПРАВО УПРАВЛЯВАЩО ПРОДАЖБАТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ. ТЕЗИ ПРАВА НЕ СА 

ПРЕДМИТ НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЯ ОТ КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ Е НЕВАЛИДНА, 

НЕДЕЙСТВИТЕЛНА, ИЛИ НЕПРИЛОЖИМА В НЯКАКВА СТЕПЕН И ОТНОШЕНИЕ, ТЯ СЕ 



ПРЕУСТАНОВЯВА И ПРИЛАГА В МАКСИМАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАМЕРЕНИЯТА НА 

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, КАТО ОСТАНАЛИТЕ УСЛОВИЯ СА В ПЪЛНА СИЛА И ДЕЙСТВИЕ И СЕ 

ПРИЛАГАТ В ПЪЛНА СТЕПЕН СЪОБРАЗНО ЗАКОНА. 

Настоящата гаранция се издава от страна на компания Rainbow Play Systems Inc., 

Ренбоу Паркуей 500, Бруукингс, Южна Дакота, 57006, САЩ. За навременен гаранционен 

сервиз, моля обърнете се към местния дистрибутор на Rainbow Play Systems Inc., от 

когото сте закупили съоръжението си. 

 


