
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

DOMEK SKŁADANY BAZA NAMIOT DO ZABAWY 120 CM 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: poliester 

• Stelaż: plastik 

Wymiary: 

• Namiotu: 120 cm x 95 cm x 60 cm  

CECHY PRODUKTU 

• Namiot ma bardzo duże wymiary, dzięki czemu może zagościć w pokoju dziecka na 

długo. 

• Wygląd przyciągnie uwagę maluchów. 

• Konstrukcja stelaża zapewnia dużą stabilność i lekkość.  

• Idealnie sprawdzi się podczas korzystania zarówno w domu, jak i w ogrodzie.  

• Montaż namiotu jest niezwykle łatwy i szybki. 

• Okna namiotu wyposażone są w siateczki pełniące funkcje moskitiery, dzięki czemu 

Twoje dziecko jest bezpieczne od owadów.  

INSTRUKCJA MONTAŻU 

Montaż namiotu jest bardzo prosty i szybki. 

1. Przygotuj pokrycie namiotu i stelaż. 

2. Rozłóż poszczególne elementy stelażu.  

3. Stelaż włóż w materiałowe kanaliki, tak, aby krzyżował się w najwyższym punkcie.  

4. Namiot jest gotowy do zabawy. 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy 

umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Materiał, z którego wykonano poszycie namiotu może zająć się ogniem. Należy 

przechowywać go z dala od źródeł ognia i ciepła. 

3. Namiot należy czyścić jedynie za pomocą lekko wilgotnej miękkiej szmatki. Mocne 

środki myjące mogą uszkodzić poszycie namiotu i przyczynić się do powstawania 

odbarwień.  

4. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej. 

5. Namiotu nie wolno rozstawiać na podwyższeniach (np. na stole) oraz w pobliżu 

schodów, gdyż grozi to upadkiem dziecka z wysokości. 

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.  

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.  

KX7932 Domek składany baza namiot do zabawy 120cm  

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 


