
1- 1 Prancha skate em madeira natural

2- 1 base superior de madeira

3- 2 laterais em corda e madeira,
    que imitam uma escada.

Um balanço radical,
charmoso e muito divertido!

1- 1 furadeira de alto impacto

2- 4 buchas e 4 parafusos

3- 1 broca no tamanho 10

4- 1 chave compatível com o parafuso.

5- 1 ou 2 ganchos da Eba ou ganchos 
para redes

6- 1 ou 2 mosquetões (opcional).

olha o que você vai
precisar para a instalação:

manual de montagem
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esta embalagem contém:

MAS se preferir instalar de forma que o 
balanço se movimente apenas para 

frente e para trás, recomendamos a 
instalação de dois pontos de fixação. 

seja com ganchos, ou cordas. 

QUANDO A CRIANÇA SE
BALANÇA, A ALTURA DE QUEDA
PODE ACABAR SENDO ALTA.

CERTIFIQUE-SE que não haja 
nenhum obstaculo na área de 
queda e que ela seja sempre 
supervisionada por um adulto 
capaz de avaliar as condições 
de segurança do local.

Mas, antes, tenha em mente, que seu 
balanço deve ser instalado em uma 

viga de sustentação ou amarrado em 
algum tronco seguro, ou espaço que
dê para fazer um nó com segurança.

Tudo certo!
agora é só começar.  

É IMPORTANTE QUE você fixE o balanço,
SEGUINDO UMA DAS DUAS ALTERNATIVAS
QUE MOSTRAREMOS A SEGUIR. ISSO VAI
GARANTIR SEGURANÇA, DURABILIDADE

E O MOVIMENTO CORRETO DO BALANÇO.

SE VOCÊ QUER SEU BALANÇO COM
MOVIMENTOS MAIS LIVRES,

RECOMENDAMOS QUE SEJA INSTALADO
COM 1 GANCHO. DESSA FORMA VAI BALANÇAR

EM TODAS AS DIREÇÕES. 

Neste caso a distância entre as cordas 
pode variar em 30 e 60cm de distância uma 
da outra. Quanto mais distante, menor a 
chance de o balanço balançar em outras 
direções!

30 a 60cm

viga

viga

o mosquetão
é opcional.

é mais prático na
hora de tirar
e recolocar o

balanço.

exemplos de fixação:



Prontinho!! 
hora de se divertir.

Pode ser amarrando em árvore com 

mosquetão (mAIS PRÁTICO) ou sem.

em árvore
veja como fixar
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certifique-se de que o galho
é seguro, sem risco de quebra

tronco

veja o desenho acima. faça o mesmo
nó nas duas extremidades da corda. 

depois, passe uma das pontas por dentro
do laço da outra ponta, puxando

até prender na árvore

dica de como amarrar a
corda de forma segura:

viga

Utilizando o gancho como
molde, faça a marcação dos PARAFUSOS. 

A parte mais fácil, mas também
uma das mais importantes.

VAMOS PARA A marcação

ESTAMOS QUASE LÁ!

Após inserir as buchas, você já pode

sobrepor os ganchos e prendê-los com

os parafusos.

SE VOCÊ INSTALAR NA MADEIRA, são

DISPENSáveis AS BUCHAS.

Fure os 3 buracos e posicione as buchas 

dando leves batidas com o martelo até 

introduzi-las na superfície.

Utilize a chave correspondente ao parafu-

so para terminar de apertar. O parafuso 

deverá ficar bem apertado, sem folgas. 

garantindo que o gancho fique bem fixo e 

seguro. 

Garantia Total 3 meses,
contra defeitos de
fabricação (a partir da
data da emissão da
nota fiscal). 

*ATENÇÃO:  A madeira é um 
produto natural e pode 
apresentar coloração 

diferenciada, buracos ou 
ranhuras, não sendo estes 
considerados defeitos de 

fabricação

Pra que seu brinquedo dure 
muito mais tempo, Não deixe 
seu balanço exposto às

intempéries


