
NAMIOT  DO ZABAWY DLA DZIECI
model: AG184

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Kolorowy namiot dla dzieci to wspaniała, bezpieczna zabawa dla każdego malucha.

Cechy produktu:

• Łatwo i szybko można go rozłożyć w domu lub ogrodzie. 
• Jest bardzo lekki, wszędzie bez trudu można go ze sobą zabrać. 
• Wbudowane 2 wejścia zamykane na rzepy. 
• Na każdej ściance namiotu i na dachu umieszczono okienka z drobnej siateczki. 
• Posiada mocowany na rzepy dach, który można złożyć na pół i uzyskać lepszy dostęp do 

środka namiotu. 
• Dołączony estetyczny pokrowiec za zapięciem na zamek sprawia, że namiot po złożeniu 

zajmuje bardzo mało miejsca. 

Specyfikacja:

• Materiał: Poliester + metalowy stelaż 
• Wymiary po rozłożeniu: 88cm x 84cm x 97cm 
• Wymiary wejść: 44cm x 42cm 
• Wymiary w pokrowcu: średnica 37cm, grubość 4cm 
• Kolor: czerwono-żółto-niebieski 

• Wiek: 3+

2. Rozkładanie
1. Namiot należy wyjąć  z foliowego opakowania i pokrowca. Znaleźć miejsce , gdzie będzie 

można go wygodnie rozłożyć na całkowitą długość i szerokość.

2. Rozłożyć namiot tak aby utworzył kwadrat. Zamocować dach za pomocą dołączonych 
rzepów.

3. Uwagi i środki ostrożności

Aby namiot służył przez długi czas należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie 
ze wskazówkami przy rozkładaniu, montażu i eksploatacji produktu:
● Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. 
● Zabawka może być składana i rozkładana wyłącznie przez osoby dorosłe.
● Nie odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia.
● Nie należy składać namiotu „na siłę”, Namiot należy delikatnie składać tak aby stelaż mógł 

się naturalnie i bez oporów ułożyć. Jeśli pojawią się problemy, popraw pozycję rąk, tak 
aby składanie odbywało się łatwo.

● Użytkować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
● Zaprzestać użytkowania w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementów 

produktu.
● Czyścić wilgotną szmatką lub gąbką. 
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