
All our Cacoon hanging chairs are made from premium quality materials to the highest manufacturing 
standards. Please read these instructions carefully. The proper installation and care of your Cacoon will 
ensure many years of Cacooning pleasure.
Az összes Cacoon függő szék prémium minőségű anyagokból készült, magas gyártási technológiával. 
Kérem olvassa el figyelmesen ezt a összeszerelési és használati útmutatót, hogy a Cacoon függő széke 
sok évig nyújtson Cacoon kikapcsolódást.

what’s in the box? mit tartalmaz a doboz?
You’ll find everything you need to hang your Cacoon in the box: 
A dobozban mindent megtalál ami a Cacoon rögzítéséhez szükséges:

• 1 x Cacoon + 4m of hanging rope with steel carabiner (used to attach to the top of your Cacoon). 
1xCacoon+ 4 m kötél acél karabinerrel ( amelyet a Cacoon tetejére kell bekapcsolni)

• 1 x set of eight aluminium Cacoon ring sections + 1 x Cacoon carry bag. 
1x szett nyolc aluminium Cacoon váz+ 1 x Cacoon táska.

Single Ø1.5m Cacoon

Ideal  2.7m (headroom) / Ø2.25m (�oor space)

Ideális 2.7 m (belmagasság) / Ø2.25m (alapterület)

Minimum 2.45m (headroom) / Ø1.6m (�oor space)
Minimum 2.45 m (belmagasság) / Ø1.6m (alapterület)

space needed to hang your Cacoon

Tools required – NONE! Semmiféle eszközre nincs szükség

how to put your Cacoon together

Place your Cacoon 
on the ground with 
the door spread open. 
Helyezze a Cacoon-t a 
padlóra a nyílással 
szétnyitva
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2 Build the inner ring by 
slotting together the 
sections piece by piece 
whilst feeding them through 
the guide loops on the inside 
of your Cacoon. 
Csusztassa össze a belső 
vázat lépésről lépésre, és 
fűzze be közbe a Cacoon 
belsejébe található hurkokba. 
You may have to use a bit 
of force to align and slot 
together the last two 
sections. 
A két utolsó vázat kicsit 
nagyobb erővel kell 
összecsúsztatni.
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Pull the Cacoon over the 
completed ring – using your 
hands and �ngers to lever 
the �nal part of the fabric 
over the ring.
Húzza rá a Cacoon anyagot 
a vázra a kezével és ujjaival.
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Using reef knots, secure 
the last parts of the inner 
ring.
Kösse össze a belső 
masnikat, hogy ez által 
rögzítse az anyagot.
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Hang your Cacoon – but before 
you do, check that the branch, 
beam or bracket is strong 
enough.
Függessze fel a Cacoon-t, de 
előtte bizonyosodjon meg róla, 
hogy elég erős az ág, gerenda, 
keret.
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Always check that your Cacoon and it’s hanging system are in good condition and show no signs of damage, wear or 
tear. Mindig ellenőrizze le a Cacoont, hogy a rögzítő rendben van-e és nem mutatja semmi jelét a károsodásnak , 
elhasználódottságnak.

Always ensure that you use a suitable knot to tie o� your hanging rope and that your chosen hanging 
point is strong enough to take at least the same weight as you intend to have in the Cacoon .. Mindig 
bizonyosodjon meg róla, hogy a csomó, amivel rögzíti erős és amire rögzíti az elbírja a súlyát.

Never exceed the stated load limit or hang the Cacoon higher than just above ground level (when fully laden). 
Soha ne lépje túl a súlyhatárt, és ne függessze magasabbra a Cacoon-t mint földszint.

Never jump into a Cacoon or use it as a trampoline or swing – the Cacoon is designed for gentle play 
and relaxation. Soha ne ugorjon be a Canoon-ba, vagy használja mint trambulin vagy forogjon vele, a 
Cacoon óvatos játékra és pihenésre lett megalkotva.

every time you use your Cacoon you MUST

Set the height of the ring o� the ground . Billentse 
meg  a vázat a padló felé.

how to use your Cacoon
1

Sit down into your Cacoon just as you would if sitting 
down in a normal chair – you may �nd it helpful to use 
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3

the internal rope as a handle.
Üljön a Cacoon-ba mint ahogy egy székbe ülne bele, 
használja segítségül a belsejébe található fogantyút.
Shift your body weight to suit your mood –remember 
the further back you move in your Cacoon the more 
reclined it will become. Helyezze át a testsúllyát, hogy 
felvegye a test formáját minél hátrébb megy annál lejebb 
ereszkedik.
To get out, put bothfeet �rmly on the ground outside of the 
Cacoon and simply stand up just as you would if you were 
getting up from a normal chair. A kiszálláshoz szimplán rakja 
a földre mind két lábát és szálljon ki, mint ahogyan egy 
székből tenné.
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Always tether your Cacoon when not in use – this is particularly important in high winds – and ensure that it 
cannot bang into walls, tree trunks etc. Mindig kösse ki a Cacoon-t ha nem használja, főleg nagy szél esetén, 
és bizonosodjuk meg róla, hogy nem verődhet a falhoz, ághoz stb.

Washing Yes, your Cacoon can be washed in a washing machine! Cold wash. No bleach. 
PUT THE RING BACK INTO YOUR CACOON AND HANG DRY – DON’T DRY WITHOUT THE RING IN PLACE
Mosás Igen, mosható a Cancoon mosógépben! Hideg mosással.  Nem fehéríthető. 
HELYEZZE VISSZA A CACOONBA A VÁZAT MOSÁS UTÁN-NE SZÁRÍTSA A VÁZ NÉLKÜL

–

DON'T TUMBLE DRY. And don't even think about getting the iron out – Cacoons don't like irons!
NE HASZNÁLJON SZÁRÍTÓ GÉPET. És főleg ne vasalja -  Cacoon nem szereti a vasalót!

Or simply wash your Cacoon down while it’s hanging – use warm, soapy water and wash off with clean water.  
Vagy csak szimplán mossa le a Cacoon-t még lóg, használjon szappanos vizet, majd mossa le tiszta vízzel.

how to care for your Cacoon

Never use the ring edge as a step to get in or out 
of a Cacoon.

Never step out of a Cacoon one foot at a time – you
will go one way while the Cacoon will go the other.

The load limit of this Cacoon is 200kg (440lbs)   NEVER EXCEED THIS LIMIT
Cancoon maximális teherbírása 200 kg (440lbs) SOHA NE LÉPJE TÚL A 
SÚLYHATÁRT!
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a Cacoon felrögzítéséhez szükséges helyigény

minden Cacoon használatnál figyeljen

hogyan használja a Cancoon-t

Double Ø1.8m Cacoon
Ideal 2.8m (headroom) / Ø2.55m (�oor space) 
Ideális 2.8m ( belmagasság) / Ø2.55m (alapterület) 
Minimum 2.45m (headroom) / Ø1.9m (�oor space) 
Minimum 2.45 ( belmagasság) / Ø1.9m (alapterület) 

hogyan kell a Cacoon-t összeszerelni




