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DOMEK DLA DZIECI 

136x148x127
Instrukcja montażu / użytkowania

YardLand Sp. z o.o.
ul. Rysia 1/1, 53-656 Wrocław
tel. 71 374 16 88
e-mail shop@wooder.com



Instrukcje montażu

- Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.

- Montażu powinny dokonywać 2 osoby dorosłe.

- Właściwy montaż zabawki powinien być sprawdzony przez osobę dorosłą przed jej użytkowaniem.

- Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować ( wypoziomować ) podłoże w miejscu ustawienia domku.

- Zaleca się aby umieścić zabawkę aktywizującą co najmniej 2 m jakiejkolwiek konstrukcji lub przeszkody w postaci 
ogrodzenia, garażu,domu,zwisajacych gałęzi, linek na pranie, czy przewodów elektrycznych. 

- Montażu elementów na wysokości należy dokonywać na drabinie, zachowując należytą ostrożność.

- W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od 
średnicy używanego wkręta. 

Czynność ta jest niezbędna, z uwagi na możliwość pękania drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania.

- Wszelkie modyfikacje zabawki, dokonywane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. 
Nie zaleca się modyfikacji w stosunku do oryginalnej zabawki aktywizującej ( np. dodanie  dodatkowego elementu)

Proszę zachować niniejszą instrukcję, ponieważ może być potrzebna w przyszłości 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

 

- Wszystkie elementy urządzenia należy regularnie sprawdzać, aby uniknąć ewentualnych wypadków. 

- Sprawdź czy wszystkie wkręty  dobrze trzymają, w razie potrzeby wymienić/dokręcić. 

- Sprawdź czy wkręty lub gwoździe nie wystają, istnieje ryzyko zranienia, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.

- Sprawdź czy elementy urządzenia z którymi dziecko ma styczność nie są ostro zakończone ( mogą pojawić się drzazgi, 
pęknięcia, zadry ), w razie potrzeby oczyść powierzchnię.

- Konstrukcja powinna być sprawdzana pod względem możliwych uszkodzeń lub butwienia drewna. Zaleca się malowanie 
drewna impregnatami ( bezpiecznymi dla dzieci ) minimum raz na 2 lata. W trudnych warunkach malowanie należy 
przeprowadzać częściej. 

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawienia, należy domek wycofać z użytkowania.(w szczególności 
dotyczy domków z tarasem na podniesieniu.) - istnieje ryzyko upadku/ zranienia użytkownika.

- Sprawdzaj czystość zabawki, w razie potrzeby przemyć wodą z detergentem bezpiecznym dla dzieci. 

OSTRZEŻENIA 

- Zabawka aktywizująca do użytku domowego/prywatnego na zewnątrz pomieszczeń.

- Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.
( Istnieje możliwość że dziecko będzie próbowało wspiąć się lub usiąść na krawędzi otworu okiennego, drzwiach  
 lub na dachu zabawki aktywizującej. Grozi to upadkiem i zranieniem użytkownika).

- Zabawka przeznaczona dla dzieci od lat 2. 

- Dopuszczalna ilość użytkowników  -  3. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz 
zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.
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