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Obsah balení:  15 kusů dřevěných tyčí (pro sestavení rámu) 

    10 kusů plastových rohových koncovek 
    plášť domečku 
    bavlněná podložka na podlahu 
    dva polštářky – čtvercový a hvězdička 
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1. Sestavení dřevěné rámové konstrukce: 
 

 
 

Montáž hracího domečku pro děti je velmi jednoduchá, dřevěné týče o třech různých 

velikostech (délkách) se pospojují do podoby rámu pomocí plastových rohových 

koncovek, tak jak je znázorněno na obrázku výše. 
 

Plastové rohové koncovky jsou dvojího typu. 

Koncovky ohnuté v úhlu 90 stupňů (pravý úhel) v počtu 6 kusů, 

koncovky ohnuté v úhlu cca 135 stupňů v počtu 4 kusů. 
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2. Připevnění pláště domečku k dřevěnému rámu: 
 

 

Dřevěnou rámovou konstrukci smontujte dle 
pokynů a obrázku na předchozí straně tohoto 

návodu k montáži. 

Plášť domečku rovnoměrně nasuňte 
na smontovaný dřevěný rám hracího domečku 

ve směru shora dolů. 

 

 

Položte zakrytý rám hracího domečku 
na podlahu. Pomocí suchých zipů na spodní 
a vnitřní straně pláště domečku připevněte 
textilní plášť k rámové konstrukci domečku. 
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Bezpečností pokyny: 

Montáž dřevěné rámové konstrukce a připevnění pláště domečku k dřevěnému rámu 

mohou provádět pouze dospělé osoby. 

Hrací domeček pro děti může být používán pouze pod dohledem dospělé osoby. 

Pro vstup do domečku a výstup z něj používejte pouze dveřní otvor, nikoliv okenní 

otvory. 

Zaseknutí v okenním rámu může vést k udušení. 

Hrací domeček pro děti obsahuje malé části, při jejichž vdechnutí může dojít 

k udušení. 
 

Údržba hracího domečku pro děti: 

Plášť domečku i vnitřní vybavení domečku jsou vyrobeny ze 100% bavlny, lze je tedy 

snadno přeprat. 

Doporučuje se prát plášť domečku při nízké teplotě, aby nedošlo k jeho smrštění. 

Doporučuje se čistit pouze znečištěnou oblast než časté praní pláště domečku 

jako celku. 

Při čištění pouze znečištěné oblasti se doporučuje omývat domeček pouze studenou 

vodou bez saponátu. 

Nezapomeňte před praním zajistit (zalepit) suché zipy, aby nedošlo k přilepení 

a poškození potahu pláště domečku nebo látek praných současně s pláštěm. 

 

Plášť domečku sušte vypnutý, aby nedošlo ke smrštění pláště a jeho zkrabacení. 

Téměř suchý plášť můžete nasunout na rámovou konstrukci domečku, aby došlo 

k jeho vypnutí a doschnutí. 

 

Před opětovným používáním hracího domečku (po vyprání) nezapomeňte textilní plášť, 

opět pomocí suchých zipů, připevnit k rámové konstrukci domečku. 
 

 


