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SOUTHPAW FROG SWING 29037 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Take time to familiarise yourself with the use and maintenance of this equipment 
BEFORE you start to use it.  Keep these instructions in a safe place, and download 
more copies as required from www.rompa.com to ensure that everyone using this 
equipment is aware of these instructions. 
 
IMPORTANT: please check equipment immediately for any damage/loss that may have 
occurred during transit.   
 
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. 
Working load: 35-100 lb (150 lbs/68 kg with additional loops) 
 
Suspension system not included - see ROMPA® Catalogue for details of Hanging 
Bracket (13672), Safety Snaps (13799), Safety Rotational Device (13738), Height 
Adjuster (13626) and Therapy Rope with Eye Splice (13627, 14535).  It is your 
responsibility to ensure that your ceiling can support this equipment and use of it.  The 
use of a Southpaw Height Adjuster 13626 is advisable.  Use of a Southpaw Safety 
Rotational Device 13738 is essential to prevent damage to equipment and help ensure 
its safe use.  Keep all parts together. 
 
CONTENTS 
1 x Frog Swing 
3 x Stimulation Loops 
2 x Locking Safety Snaps 
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SUSPENSION 
Attach your Frog Swing to your ceiling support system using the Locking safety Snap 
provided.  The Frog Swing is now ready for use. 
 
MAINTENANCE CHECK LIST 
All of the following wear points should be checked on a monthly basis and recorded on 
the checklist attached.   

• Locking Safety Snaps: see Safety Snap instructions 
• Stimulation Loops: check for loose stitching around the ‘ball’ near the top and 

bottom, and holding the loops on the top and bottom.  If found, discontinue use 
till repaired or replaced. 

• White Poly Ropes: check for fraying rope.  If found, discontinue use until 
repaired. 

• Rope splice-clips: these are the small metal rings found near each splice of the 
white poly rope.  If any are found to be loose or missing, discontinue use. 

• Wood beam: check for cracks or splinters.  If cracked, discontinue use 
immediately.  For splinters, sand smooth and refinish with clear lacquer.  

 
STORAGE 
Store in a safe place out of reach so as to avoid unwanted access by clients. 
Store out of direct sunlight. 
Keep away from chemicals and household cleaning products. 
Keep away from sources of extreme heat 
IMPORTANT: KEEP ALL PARTS TOGETHER 
 
CLEANING 
Clean with a soft, slightly damp clean cloth 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product 
For indoor use only, in dry environments. 
Take great care to ensure that Southpaw products are appropriate to the client and 
used appropriately in a safe environment. 
This is not a toy. 
Use all appropriate safety precautions e.g. mats of an appropriate thickness, helmets 
Check your suspension system regularly 
 
 
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: 142cm 
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BALANÇO DE RÃ 29037 

 
Gaste algum tempo para se familiarizar com a utilização e manutenção deste 
equipamento ANTES de começar a utilizar. Mantenha estas instruções num local 
seguro e obtenha mais cópias em www.rompa.com para garantir que toda a gente que 
utiliza este equipamento  conhece estas instruções. 
 
IMPORTANTE: Por favor verifique o equipamento imediatamente  para verificar se 
existe algum dano que possa ter ocorrido durante o transporte. 
 
NOTA: Todos os equipamentos de suspensão requerem uma altura de teto mínima de 
2.5m e devem ser posicionados a uma distância de 1.8m de qualquer parede adjacente 
e outros obstáculos. 
Carga de trabalho: 68kg com laços adicionais 
 
Sistema de suspensão não incluído – consulte o catálogo Rompa para mais detalhes 
acerca do suporte de pendurar 13672, mosquetões de segurança 13799, dispositivo 
rotativo de segurança 13738, ajustador de altura 13626 e corda de terapia 13627, 
14535. É da sua responsabilidade garantir que o seu teto consegue suportar este 
equipamento. A utilização do ajustador de altura 13626 é aconselhável. A utilização de 
um dispositivo rotativo de segurança 13738 é essencial para prevenir danos no 
equipamento e ajudar a garantir a sua utilização segura. Mantenha todas as peças 
juntas. 
 
CONTEÚDO 
1 x Baloiço 
3 x Laços de estimulação 
2 x Mosquetões de segurança com bloqueio 
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SUSPENSÃO 
Prenda o baloiço ao seu sistema de suspensão no teto utilizando o mosquetão de 
segurança com bloqueio fornecido. O baloiço está agora pronto para ser utilizado. 
 
LISTA DE MANUTENÇÃO 
Todos os pontos que se seguem devem ser inspecionados mensalmente e deve 
manter um registo na folha fornecida. 

• Mosquetões de segurança com bloqueio: veja as instruções dos mosquetões. 
• Laços de estimulação: procure costuras soltas à volta  da “bola” perto do topo e 

fundo, e as costuras que seguram os laços na parte de baixo. Caso encontre, 
deixe de utilizar até reparar ou substituir. 

• Cordas brancas: Verifique se a corda está desfiada, caso esteja, deixe de utilizar 
até reparar. 

• Corda com abraçadeiras: as abraçadeiras são pequenos anéis metálicos perto 
de cada corte da corda branca. Se alguma estiver solta ou em falta, deixe de 
utilizar imediatamente. 

• Trave de madeira: procure rachas ou lascas. Se encontrar rachas, deixe de 
utilizar imediatamente. As lascas devem ser lixadas até ficarem macias e depois 
deve aplicar verniz. 

 
ARMAZENAMENTO 
Guarde num local seguro fora do alcance para evitar acesso indesejado dos clientes. 
Guarde afastado da luz solar direta. 
Mantenha afastado de químicos e produtos de limpeza caseiros. 
Mantenha afastado de fontes de calor extremo 
IMPORTANTE: MANTENHA TODAS AS PEÇAS JUNTAS 
 
LIMPEZA 
Limpe com um pano macio, ligeiramente húmido. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Utilize apenas no interior, em ambientes secos. 
Tenha muito cuidado para garantir que os produtos Southpaw são apropriados para os 
clientes e utilize de forma apropriada num ambiente seguro. 
Isto não é um brinquedo. 
Utilize todas as precauções de segurança apropriadas, ex: colchões de espessura 
apropriada, capacetes, etc. 
Verifique o seu sistema de suspensão regularmente. 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: 142cm   

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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LISTA DE VERIFICAÇÕES 
 

PRODUTO:……………………………………………….. 
 

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

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


