
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V046K Dětský indiánský Teepee WIGWAM 135cm

Popis:

Postavený stan poskytne nejen fantastický prostor na hraní, ale poslouží i jako jemná dekorace
do dětského pokoje. Neutrální barva materiálu zapadne do každého interiéru, takže si můžete 
stan vyzdobit podle svých preferencí a fantazie.

Podlahu ve stanu lze vyložit přikrývkami a polštáři, které dodají útulnější atmosféru a udělají z 
celého stanu bezpečný úkryt, prostý příšerek a všech dětských starostí.

Celá konstrukce se snadno sestavuje a lze ji postavit doma i na dvoře – pro ještě větší zábavu.

   Materiál:   len + dřevo

V balení:

8 dřevěných tyčí

Lněná tkanina

Stabilizátor

Rozměry:

Výška stanu po rozložení: 135 cm

Výška materiálu: 113 cm

Vchod: 80 cm x 60 cm

Okna: 19 cm x 22 cm

Délka dřevěných tyčí: 80 cm

Balení: 80 cm x 11,5 cm x 11,5 cm      

Materiál: Polyester

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

1, Dítě by mělo být při používání výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2, Výrobek by měl být uchováván mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou 
způsobit vznícení výrobku.
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3, výrobek by neměl být rozebrán na plošině a poblíž schodů.
4, Výrobek by se neměl přemísťovat s dítětem uvnitř.
5, Montáž výrobku by měla provádět dospělá osoba.
6, Stav výrobku byste měli pravidelně kontrolovat, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí výrobek
ihned přestaňte používat.
7, Návod a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ, že byste měli 
pochybnosti.

Použití:

1, Pomocí plastové spojky spojte horní a spodní sloupek.

2, Po složení krátkých sloupků do dlouhých sloupků přes ně provlékněte 
stanovou látku.

3, Spojte všechny sloupky a provlékněte provázek otvory v jejich horní části.

4, Sklopte tyče stanu tak, aby byl stabilní.

5, Umístěte stabilizátor mezi sloupky křížení a utáhněte jej
pomocí křídlové matice.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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