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Pieskovisko s hracím 
priestorom SANDBOX
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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

Pozor! Nezaťahujte skrutky napevno pokiaľ výrobok nie je 
zostavený úplne. Ich predčasné úplné dotiahnutie by mohlo 
spôsobiť problémy v neskoršej fáze nastavovania.

Varovanie
Dôležité Uchovajte tento manuál.

Rozbaľte všetky súčiastky z tejto sady a umiestnite 
omponenty na vyvýšený kartónový podstavec alebo iný 
hladký čistý povrch. Takto ochránite Váš nový výrobok. Buďte 
tiež opatrní aby ste s jednotlivými súčiastkami nepoškriabali 
podlahu.

Výrobok smie byť používaný len na pevných a rovnomerných 
plochách. Malé súčiastky uchovajte mimo dosahu detí.

Zakúpili ste prírodný produkt vyrobený z 
dreva, a drevo ako živý materiál sa časom 

môže meniť, môžu sa objaviť drobné praskliny, 
roztiahnutie, materiálu a podobne. Toto je 

prirodzené a preto nie akceptované ako dôvod 
na reklamáciu. Kontrolujte drevené časti 
pravidelne. Ani ten najkvalitnejší lak vždy 

nemusí zabrániť prieniku vlhkosti do dreva, v 
ktorom môže spôsobiť pleseň či hnilobu.

–

Nebudeme akceptovať žiadosti o reklamáciu 
kvôli škodám spôsobeným nedostatočným 
zaobchádzaním a starostlivosťou.

 Keď ste pripravení na montáž výrobku, uistite 
sa že máte všetko potrebné náradie a dosť 
čistého a suchého priestoru na doťahovanie.

Počet osôb potrebných pre montáž: 2
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     Čo robiť

 Používajte špongiu a mydlovú vodu 
na umývanie, v žiadnom prípade 
rozpúšťadlá a saponáty. Tie môžu 
výrobok trvale poškodiť.

Pred prvým použitím výrobku sa uistite, či sú 
všetky detaily z ilustrácie montáže dodržané. 
Všetky nohy musia priliehať na podlahu a 
výrobok musí byť umiestnený bezpečne a 
pevne. V opačnom prípade sa môžete 
vystaviť rizikám.      

✔
Vzhľadom k rozmerom výrobku odporúčame aby 
ste ho montovali na mieste kde sa neskôr bude 
nachádzať.

Povrch bol pred dodaním predpripravený tak 
aby bol chránený pred napadnutím hmyzom. 
Berte na vedomie, že toto neochráni výrobok 
pred vplyvmi počasia.

Taktiež si overte či je každá súčiastka 
nepoškodená. Aj k drobným poškodeniam môže 
napriek detailnej kontrole pri preprave tovaru 
prísť. V takom prípade produkt 
nekompletizujte. Defektné súčiastky môžu 
spôsobiť zdravotné či iné komplikácie.

Počas montáže uchovajte deti v bezpečnej 
vzdialenosti. Neriskujte ich prípadné zranenie.

X

Presvedčte sa či všetky skrutky a 
matice sú pevne utiahnuté a pravidelne 
ich kontrolujte.Presvedčte sa či všetky 
skrutky a matice sú pevne utiahnuté a 

Čo nerobiť

Odhliadnuc od faktu, že ste sa postarali o 
drevený povrch, neodporúčame umiestniť Váš 
záhradný nábytok priamo na trávu alebo iný 
nerovnomerný povrch. Umiestnite ho na 
pevný tvrdý povrch ako betón alebo dlažba. 
Toto zabráni tomu aby sa do povrchu nohy 
zaborili alebo aby sa do nich dostala neželaná 
vlhkosť. Takisto to pomôže predísť pádu alebo 
iným nepríjemnostiam.

Nepoužívajte elektrické náradie na 
montáž. Predídete tým prílišnému 
utiahnutiu skrutiek, ktoré by v 
budúcnosti nebolo užitočné. Skrutky 
najprv zatiahnite s rezervou. Napevno 
dotiahnite až keď je montáž kompletná.

Nesadajte si na stojany ani na stôl.

Nepoužívajte výrobok ak nejaké časti 
chýbajú, sú poškodené, alebo 
opotrebované.

Nikdy nepoužívajte chemické a 
abrazívne čistiace prostriedky.

Nenechávajte výrobok vonku na daždi a pri 
iných nepriaznivých poveternostných 
podmienkach. Odporúčame ho skladovať v 
suchom prostredí počas zimy.
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