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Obecné informace
Než přistoupíte k montáži, přečtěte si celý návod a zkontrolujte kompletnost 
výrobku. Montáž hračky mohou provádět výhradně dospělé osoby.
Montáž by měly provádět nejméně dvě dospělé osoby.
Před zahájením montáže je nutné připravit podloží v místě, kde zařízení bude 
stát. Montáž dílů ve výšce by se měla provádět na žebříku při zachování patřičné 
opatrnosti. Dohlédněte na to, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti 
od místa montážních prací.
Komplet obsahuje montážní díly a obaly, před nimiž je nutné děti chránit. Návod 
uschovejte pro budoucí použití.

VÝSTRAHA 
Pouze pro domácí použití. Pro užívání venku. Výrobek není vhodný pro děti mladší 36 měsíců.
Riziko pádu a nárazu, který může způsobit zranění uživatele. Maximální povolená váha 
uživatelů zařízení činí 70 kg. Maximální počet uživatelů 2.

Výrobek: Dětský dřevěný domeček s žebříkem Vyhlídka Nářadí potřebné pro montáž: 
Materiál: impregnovaná borovice 
Barva: přírodní
Rozměry [cm]:150 x 243 x V299

Všeobecné informácie
Než začnete s montážou, prečítajte si celý návod a skontrolujte kompletnosť 
výrobku. Hračku môžu montovať iba dospelé osoby.
Montáž by mali robiť aspoň dve dospelé osoby.
Pred montážou treba pripraviť podložie na mieste, kde zariadenie bude stáť. 
Montáž dielov vo výške by sa mala robiť na rebríku pri zachovaní patričnej 
opatrnosti. Dohliadnite na to, aby sa deti pohybovali v bezpečnej vzdialenosti 
od miesta montáže.
Komplet obsahuje montážne diely a obaly, pred ktorými treba deti chrániť. Návod si 
odložte pre budúce použitie.

VÝSTRAHA 
Iba pre použitie v domácnosti. Pre používanie vonku. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie 
ako 36 mesiacov. Riziko pádu a nárazu, ktoré môžu spôsobiť zranenie užívateľa. Maximálna 
povolená hmotnosť užívateľov zariadenia je 70 kg. Maximálny počet užívateľov 2.

Výrobok: Detský drevený domček s rebríkom Vyhliadka Náradie potrebné pre montáž: 
Materiál: impregnovaná borovica 
Farba: prírodná
Rozmery [cm]:150 x 243 x V299
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Bezpečnostní pásmo / Bezpečnostné pásmo
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Kontakty
www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz
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www.marimex.sk

Zákaznické centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk
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