Namiot/tipi
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU
1. Namiot (rys.1) służy do zabawy w jego wnętrzu. Namiot musi byd użytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
2. Namiot został wykonany z materiału tekstylnego Decor 200gr/m2 – skład 100% poliester, który
spełnia normy PN-EN 71-3+A1:2014-12 „Bezpieczeostwo zabawek. Migracja określonych
pierwiastków” wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Materac wypełniony jest owatą
tapicerską, dzięki czemu izoluje od podłoża i jest miękki, zapewniając komfort zabawy.
3. Materiał namiotu można prad w pralce w 30 st. C bez wirownia, używając delikatnych środków
piorących. Przed praniem należy zasłonid roletkę w oknie (3), opróżnid kieszeo znajdującą się
wewnątrz namiotu (5) oraz zdemontowad zabawki jeśli były przyczepiane do namiotu np. do
pętelek(0).
4. Namiot (rys.1) powinien byd rozkładany przez osoby dorosłe. Procedura:
a) rozłożyd matę (6) w wyznaczonym miejscu,
b) włożyd kije (1) w tunele wewnętrzne namiotu,
c) włożyd kije do kieszeni ustalająco-mocujących (7),
d) związad kije 15-20 cm od góry sznurem mocująco – dekorującym (2),
e) ponownie włożyd kije do kieszeni ustalająco-mocujących (7), - w przypadku braku stabilności
poprawid łączenie wracając do punktu d) procedury;
f) otworzyd wejście związując zasłonę sznurkami mocującymi (4),
g) otworzyd roletę zewnętrzna okna.
5. Namiot musi byd regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Nie wolno użytkowad namiotu,
jeżeli uszkodzone są elementy nośne namiotu [tunele w które wkłada się kije, kieszenie maty (7),
kije(1)] lub/i poluzował się sznurek łączący kije (2) czy kije nie są w kieszeniach maty (7).
6. Dzieci korzystające z namiotu muszą byd pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Namiot powinien byd rozłożony z dala od źródeł ognia.
8. Namiot powinien byd zamontowany w miejscu umożliwiającym jej całkowite wyschnięcie lub byd
osuszany podczas eksploatacji (utrzymująca się wilgod na materiale może spowodowad
nieodwracalne odbarwienie, a nawet zniszczenie tkaniny).

Rys. 1 Namiot (0-pętelki wewnętrzne ozdobne; 1-kije nośne drewniane; 2-sznur mocująco-dekorujący;
3-okno ozdobno-wentylacyjne z roletką zewnętrzną; 4-sznurek mocujący; 5-kieszeo wewnętrzna; 6mata; 7-kieszeo ustalająco-mocująca)
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