Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie si našej Montessori learning tower (ďalej len "veža"). Veríme, že budete spokojný a dlho ju
budete využívať.
Aby Vám veža, čo najdlhšie a čo najbezpečnejšie slúžila, odporúčame Vám dodržať nasledujúce odporúčania.














Veža je konštruovaná pre samostatne stojace deti, preto je odporúčaný vek od 12 mesiacov do 36 mesiacov veku
dieťaťa.
Pri využívaní veže neprekračujte odporúčanú nosnosť veže, ktorá je pri polohovateľnej veži 50kg a pri veži z Ikea
schodíkov 100kg.
Dieťa nikdy nenechávajte vo veži bez dozoru dospelej osoby!!!
Pri využívaní veže dieťaťom dbajte na to, aby sa v dosahu dieťaťa nenachádzali žiadne ostré a nebezpečné
predmety (napr. nože, sklenené poháre, mixér, horúce hrnce, nožnice,...). Dbajte na to, aby boli vždy uložené
mimo dosah dieťaťa.
Vežu vždy postavte na rovný povrch. Dbajte na to, aby bola veža stabilné postavená a pod jej stojkami sa
nenachádzali žiadne predmety, ktoré by mohli spôsobiť nestabilitu alebo prevrátenie veže.
Vežu vždy prisuňte prednou stranou ku kuchynskej linke, tak aby medzi linkou a vežou nebola žiadna medzera a
aby schodíky vedúce do veže smerovali od kuchynskej linky.
Dbajte na to, aby sa na ploche, kde dieťa stojí, nenachádzala voda, ani žiadna iná tekutina, ktorá by mohla spôsobiť
pošmyknutie.
Vežu nevystavujte poveternostným podmienkam, dažďu, vode a slnečnému žiareniu.
Pre dlhšiu životnosť, stabilitu a dosiahnutie maximálnej kvality veže, odporúčame vždy, keď je to potrebné
skontrolovať a znovu pritiahnuť všetky skrutkové spoje.
V prírodnom prevedení (bez náteru, ošetrenia, glazúry,...) môže dôjsť časom k zmene farby. Tento jav je úplne
prirodzený pre prírodné materiály ako je drevo. Nie je to závadou.
Čistite navlhčenou textíliou. Utrite do sucha čistou textíliou.

Ikea veža sa dodáva v čiastočnom demonte. Veža sa skladá z vrchnej časti (ďalej len "nadstavba") a spodnej časti (ďalej len
"schodíkov"). Podľa zvoleného variantu môže nadstavba obsahovať aj vyberateľné tyčky umiestené za chrbátikom dieťaťa.
Nadstavba je zmontovaná, schodíky je potrebné zmontovať podľa priloženého originálneho návodu Ikea. Balenie je
dodávané s originálnym kľúčom a skrutkami.
Po uplynutí odporúčanej doby používania, môžete nadstavbu demontovať a schodíky naďalej využívať v domácnosti ako
všestranného pomocníka. Vždy však dodržiavajte bezpečnostné zásady napísané vyššie.
Schodíky sú zhotovené z masívnej brezy, nadstavba je zhotovená zo smrekového dreva.

Polohovateľná veža je dodávaná ako hotový zmontovaný výrobok. Skladá sa z dvoch častí, základná konštrukcia a
nastaviteľný stupienok. Stupienok je možné polohovať do troch polôh. Stupienok nikdy neumiestňujte vyššie ako je tretia
poloha, ani na bočné výstuže umiestnené v hornej polovici výšky veže. Podľa zvoleného variantu môže veža obsahovať aj
vyberateľné tyčky umiestené za chrbátikom dieťaťa.
Táto veža je nastaviteľná na tri polohy, čiže rastie spolu s dieťaťom. Veža je vyrábaná zo smrekového dreva.
Oba typy veží, ak sú podľa požiadavky ošetrené, ošetrujú sa len farbami, ktoré sú vhodné na drevený detský nábytok a
hračky pre deti. Lazúra necháva prirodzené vykreslenie a krásu dreva. Farba prekryje drevo farebným odtieňom. Starostlivo
sme vyberali len také farby a lazúry na detský nábytok, ktoré detičkám nespôsobia žiadne zdravotné problémy a teda sú
Európskou normou EN71 schválené pre povrchovú úpravu hračiek.

