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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. 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.
Pro správné používání výrobku je nutné pravidelně kontrolovat technický stav hlavních 
součástí.
Šrouby, závěsy a jiné spojovací prvky kontrolujte na opotřebení či poškození a v případě 
potřeby je vyměňte.
Výrobek je nutné nakonzervovat přípravkem na ochranu dřeva pro venkovní použití. Kon-
zervaci dřevěných částí se doporučuje provádět minimálně jednou za tři roky, v náročných 
povětrnostních podmínkách i častěji. Všechny kovové díly by měly být namazány.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění!
Výrobce nenese odpovědnost za následky nedodržování informací výrobce a pokynů 
uvedených v tomto návodu.
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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. 
Dohliadnite na to, aby sa deti pohybovali v bezpečnej vzdialenosti od miesta montáže. Kom-
plet obsahuje montážne diely a obaly, pred ktorými treba deti chrániť. Návod si odložte pre 
budúce použitie.
Pre správne používanie výrobku treba pravidelne kontrolovať technický stav hlavných častí.
Skrutky, závesy a iné spojovacie prvky kontrolujte z hľadiska opotrebenia a poškodenia a v 
prípade potreby ich vymeňte.
Výrobok treba konzervovať prípravkom na ochranu dreva určeného do exteriéru. Konzervá-
ciu drevených častí sa odporúča robiť aspoň raz za tri roky, v náročných poveternostných 
podmienkach aj častejšie. Všetky kovové diely by mali byť namazané.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie!
Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nedodržiavania informácií výrobcu a poky-
nov uvedených v tomto návode.
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VÝSTRAHA 
Pouze pro domácí použití. Pro užívání venku. Výrobek není vhodný pro děti mladší 36 měsíců.
Iba pre použitie v domácnosti. Pre používanie vonku. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie 
ako 36 mesiacov.
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