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Obsah balenia:  
- Drevený rám – drevné tyče (15 ks) 
- Spojovacie kolená (10 ks) 
- Plášť domčeku (obal) 

 
Materiál: 100% bavlna 
 

 

 
 

Bezpečnostné pokyny: 
- Montáž (zostavenie) dreveného rámu a inštaláciu plášťa domčeku 

môžu prevádzať len dospelé osoby. 
- Hrací domček môže byť používaný iba pod dohľadom dospelej osoby. 
- Pri používaní hracieho domčeka udržujte všetky končatiny a časti tela 

vnútri domčeka. 
- Zaseknutie časti tela v okennom ráme alebo cez neho môže viesť 

k uduseniu. 
- Balenie obsahuje malé súčasti, ktorých vdýchnutie môže spôsobiť 

udusenie. 
 

Údržba a čistenie: 
- Vzhľadom na to, že je plášť domčeka navrhnutý tak, aby sa zmestil 

na drevený rám, odporúča sa namiesto častého umývania plášťa ako 
celku umyť iba špinavú či znečistenú oblasť. 

- Po praní môže dôjsť ku zrazeniu plášťa domčeka v dôsledku jeho 
materiálovej povahy (100% bavlna). 

- Pri sušení položte plášť na rám, aby sa zabránilo jeho vyťahaniu a 
deformácii. 

- Pred praním zaistite (zalepte) suché zipsy, aby nedošlo k poškodeniu 
plášťa domčeku či iných textílií pri kontakte so suchým zipsom. 

- Nesušte v sušičke na bielizeň! 
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Usporiadajte 15 drevených tyčí z rámu podľa farby prilepenej 
nálepky a potom pripojte konce ku spojovacím kolienkam tak, 
ako je znázornené na obrázku nižšie: 
- červené tyče (5 ks) sú vodorovné časti konštrukcie, 
- žlté tyče (2 ks) sú vodorovné časti konštrukcie na šírku, 
- modré tyče (4 ks) sú zvislé časti konštrukcie (na výšku), 
- zelené tyče (4 ks) sú diagonálne nosníky (strešné). 
Spojovacie kolená majú 2 typy: 
- čierne (6 ks) - ohnuté v 90 stupňovom uhle, 

- biele (4 ks) - ohnuté v 135 stupňovom uhle.  

 
1. Zostavte rám domčeka podľa 

pripevnených farebných nálepiek 
a typov spojovacích kolien tak, ako 
je znázornené na farebnom obrázku 
vedľa. 

 

 
2. Rovnomerne nasuňte plášť 

domčeka na zostavený rám 
domčeka smerom zhora dole. 

 

 

 
3. Teraz položte zakrytý rám na 

podlahu, odstráňte suchý zips 
zo spodnej, vnútornej strany a 
pevne ťahajte plášť smerom 
dovnútra tak, aby 
sa pripevnil suchý zips 
na vnútorných stenách.  

 

 


