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SOUTHPAW FLYING PURPLE PEOPLE EATER 18720 
 

Take time to familiarise yourself with these instructions before using the 
equipment. Keep these in a safe place and refer to them as required. 
 

 
 
 
CONTENTS 
1 x Flying Purple People Eater 
1 x stabiliser board 
1 x safety snap 
 
Please note: Suspension system not included - 
see ROMPA Catalogue for details of Hanging 
Bracket 13672, Safety Rotational Device 13738 
and Height Adjuster 13626.  
 
A Safety Rotational Device should be used to 
prevent damage to swings and suspension 
equipment.  The use of a Height Adjuster is 
advisable. 
 
WORKING LOAD: 90kg (200 lbs) 
Do not exceed this working load. 
 
 
TO SUSPEND 
1. Attach the safety snap to the loops on top of the Flying Purple People Eater. 
2. Attach the safety snap to your suspension point. 
3. Adjust the height as required if you are using a Height Adjuster. 
NOTE: All hanging equipment requires a minimum ceiling height of 8 feet/2.5 metres and 
should be positioned a clear distance of 6 feet/1.8 metres from any adjacent walls and 
other obstacles. 
 
USE 
The Flying Purple People Eater may be filled with different kinds of media such as ballpool 
balls (available from ROMPA®) or other safe objects deemed appropriate. 
 
MAINTENANCE CHECKLIST 
All parts of the Flying Purple People Eater and its Suspension System should be checked 
on a monthly basis and a record kept on the Maintenance Sheet provided.   
Worn parts should be replaced or repaired immediately. 
• Check for ripped seams or loose stitches.  If either is found, discontinue use till repaired. 
• Check wood parts for cracks and splinters.  If cracks are found, discontinue use until 

repaired.  Sand splinters until smooth. 
 
STORAGE 
Store out of reach so as not accessible without proper supervision. 
Store out of direct sunlight. 
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CLEANING 
Check for client allergies/sensitivities first. 
Remove all wood pieces – see below. 
The fabric may be machine washed using cold water and mild detergent. 
Air/tumble dry on a low heat setting. 
 
TO REMOVE THE COVER 
Open the door of the swing and turn the top portion inside out. 
Locate the opening in the purple fabric located at the junction of the purple and the black 
fabric. 
Remove the screw and washers holding the two ends of the circular piece of wood 
together with an allen key (7/32” hex key wrench). 
Slide the circular piece of wood out of the fabric. 
 
TO REPLACE THE COVER 
Open the door of the swing and turn the top portion inside out. 
Locate the opening in the purple fabric located at the junction of the purple and the black 
fabric. 
Slide one end of the circular wood piece into the opening in the purple fabric located at the 
junction of the purple and the black fabric.  
NOTE: one end of the wood has a threaded insert in it.  The insert has a ‘washer’ on one 
side: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The screw goes into the opposite side from the washer. 
When putting the wood circle into the fabric, be sure that the washer is facing the black 
fabric.  Slide the fabric around the wood circle until both ends are at the opening: 
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Put the split lock washer, then the flat washer on the screw.  Put the screw into the hole 
without the threaded insert.  Overlap the ends of the wood until the holes are aligned and 
start the screw into the threaded insert and tighten securely: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turn the fabric right side out and suspend the swing again. 
 
IMPORTANT SAFETY ASPECTS 
1. All equipment including the Suspension System should be regularly checked. (See 

Maintenance Checklist above.) 
2. The Flying Purple People Eater should never be used without professional supervision. 
3. The user should always wear a safety helmet with all suspended equipment. 
4. A crash mat of the appropriate thickness should be placed under all suspended 

equipment. 
5. Wall matting should also be used. 
6. Only Steel Safety Snaps should be used.  Aluminium Safety Snaps present a health 

hazard and wear more quickly. 
7. Do not use outside. 
8. These products are not intended for recreational use. 
 
 
 
This product is not a toy.  Any activity involving motion, height, or rotation may cause 
serious injury. This product is intended for use under the supervision of trained 
professionals. 
 

 
SPECIFICATION 
Size: 75cm diameter x 145cmH (125cm with the bottom board in place) 
1000 denier nylon cordura, nylon jersey, Veltex (Velcro compatible fabric) 
This product does not contain any latex. 
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CILINDRO ROXO VOADOR 18720 
 
Gaste algum tempo para se familiarizar com as instruções deste artido 
antes de usar o equipamento. Guarde-as num local seguro para consulta 
posterior. 
 
 
 

 
Nota: sistema de suspensão não incluído – consulte o 
catálogo Rompa para mais detalhes acerca do suporte de 
pendurar 13672, dispositivo rotativo de segurança 13738 e 
ajustador de altura 13626. 
 
Deve utilizar um dispositivo rotativo de segurança para 
prevenir danos no baloiço e sistema de suspensão. 
Também pode utilizar um ajustador de altura. 
 
CARGA DE TRABALHO: 90kg 
Não exceda esta carga de trabalho. 
 
SUSPENDER 
1. Prenda o mosquetão de segurança nos laços no topo 

do baloiço. 
2. Prenda o mosquetão de segurança no ponto de 

suspensão. 
3. Ajuste a altura conforme necessário, se estiver a utilizar o ajustador de altura. 
NOTA: Todos os equipamentos suspensos requerem uma altura de teto mínima de 2.5 
metros e deve ser posicionado a uma distância de 1.8 metros de qualquer parede 
adjacente ou outros obstáculos. 
 

UTILIZAÇÃO 
O Cilindro Roxo Voador pode ter diferentes tipos de enchimento, tal como bolas de 
piscinas de bolas (disponíveis na Rompa) ou outros objetos seguros e apropriados. 
 

LISTA DE MANUTENÇÃO 
Todas as peças deste produto e do sistema de suspensão devem ser inspecionadas 
mensalmente e deve manter um registo na folha de manutenção fornecida. 
As peças gastas devem ser substituídas ou reparadas imediatamente. 
• Procure costuras rasgadas ou pontos soltos. Caso encontre, deixe de utilizar até 

reparar. 
• Procure rachas e lascas na madeira. Se encontrar rachas, deixe de utilizar até 

reparar. Lixe as lascas até ficarem macias. 
 

ARMAZENAMENTO 
Guarde fora do alcance para que não seja acessível sem a devida supervisão. 
Guarde afastado da luz solar direta. 
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LIMPEZA 
Verifique primeiro se o cliente tem alergias ou sensibilidades. 
Remova todas as peças de madeira – veja abaixo. 
O tecido pode ser lavado na máquina com água fria e detergente macio. 
Seque ao natural ou na máquina de secar a baixa temperatura. 
 

REMOVER A COBERTURA 
Abra a porta do baloiço e volte a parte de cima de dentro para fora. 
Localize a abertura no tecido roxo localizada na junção do tecido roxo com o preto. 
Remova os parafusos e anilhas que seguram as duas pontas da peça circular de madeira 
com uma chave sextavada. 
Deslize a peça circular de madeira para fora do tecido. 
 

SUBSTITUIR A COBERTURA 
Abra a porta do baloiço e volte a parte de cima de dentro para fora.  Localize a abertura 
no tecido roxo localizada na junção entre o tecido roxo e o tecido preto.  Deslize uma 
ponta da peça circular de madeira para a abertura no tecido roxo localizada na unção 
entre o tecido roxo com o preto. 
NOTA: uma ponta da madeira tem um furo. O furo tem uma porca de cravar num dos 
lados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os parafusos entram do lado oposto da porca de cravar. 
Quando está a colocar o círculo de madeira dentro do tecido, a porca de cravar deve estar 
virada para o tecido preto. Rode o tecido à volta do círculo de madeira até que ambas as 
pontas estejam na abertura: 
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Coloque a anilha divisória e coloque uma anilha no parafuso. Coloque o parafuso no 
buraco sem a rosca. Sobreponha as pontas da madeira até os buracos estarem alinhados 
aperte o parafuso na rosca até estar apertado: 

 
Ponha o tecido direito e suspenda o baloiço novamente. 
 
ASPETOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES 
1. Todos os equipamentos, incluindo o sistema de suspensão, devem ser inspecionados 

regularmente. (consulte a lista de manutenção acima). 
2. Este baloiço nunca deve ser utilizado sem supervisão profissional. 
3. O utilizador deve utilizar sempre um capacete de segurança com todos os 

equipamentos suspensos. 
4. Deve utilizar um colchão de espessura apropriada por baixo de todos os 

equipamentos suspensos. 
5. Também deve utilizar colchões de parede. 
6. Só deve utilizar mosquetões de segurança em aço. Os mosquetões de alumínio são 

perigosos para a saúde e gastam-se mais depressa. 
7. Não utilize no exterior. 
8. Estes produtos não se destinam a uso recreativo. 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: 75cm de diâmetro x 145cm de altura (125cm com a placa inferior colocada) 
Tecido: Nylon, Veltex (tecido compatível com velcro) 
Este produto não contém látex. 
 

Este produto não é um brinquedo. Qualquer atividade que envolva movimento, altura ou 
rotação, pode causar ferimentos graves. Este produto destina-se a ser utilizado sob supervisão 
de profissionais treinados. 
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SENSORY INTEGRATION MAINTENANCE CHECK LIST 
 

PRODUCT: ………………………………………………. 
 

TO CHECK Date / S (Satisfactory) or R (Repair/replace) 
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LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTIEN 
 

PRODUIT: ………………………………………………. 
 

À SURVEILLER Date / S (Satisfaisant) ou R (Réparer/remplacer) 
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LISTA DE VERIFICAÇÕES 
 

PRODUTO:……………………………………………….. 
 

VERIFICAR DATA / S (Satisfatório) ou R (Reparar/substituir) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


