
Art. 401L00070 -  Masuta de joaca Little Tikes pentru nisip si apa cu umbreluta 

Recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. 

  AVERTIZARE ! Păstrați manualul, deoarece conține informații importante despre condițiile de asamblare, funcționare și 

garanție.  Aspectul și accesoriile pot diferi de cele prezentate în imagini. 

Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI FUNCȚIONARE 

 Copiii ar trebui să se joace cu cutia de nisip sub supravegherea unui adult. 

 Cutia de nisip trebuie amplasată pe o suprafață plană, la o distanță de cel puțin doi metri de alte obiecte (cladiri, 

garduri, copaci). 

 Nu așezați cutia de nisip pe ciment, asfalt, lemn sau orice altă suprafață tare. 

 Nu așezați cutia cu nisip lângă piscine, scări, pante sau dealuri. 

 Explicați copiilor regulile de siguranță și de joc cu cutia de nisip. 

 Nu permiteți copiilor să se așeze sau să stea pe suprafața cutiei de nisip, deoarece acest lucru poate deteriora 

produsul. 

 Utilizați cutia de nisip exclusiv cu accesoriile din acest set. 

  Folosește nisip curat și apă pentru a te juca. După joc, acoperiți cutia de nisip cu un capac, scurgeți apa murdară 

deschizând dopul de scurgere. 

  Vă rugăm să nu utilizați și nu depozitați cutia de nisip în aer liber la temperaturi sub -18 °C.  În caz contrar, 

plasticul își poate pierde elasticitatea și rezistența, ceea ce poate duce la apariția crăpăturilor. Păstrați produsul într-un 

loc mai cald decât temperatura de mai sus. 

  AVERTIZARE !  Conține un cordon lung. Există pericolul de sufocare. 

 Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. 

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 

Atentie! Asamblarea trebuie efectuată numai de către adulți. Vă rugăm să nu permiteți copiilor să se joace cu cutia de 

nisip dezasamblată.  Deoarece există piese mici printer componente, sau copilul se poate zgâria de marginile și colțurile 

ascuțite. 

Așezați cutia cu nisip pe o suprafață plană, la o distanță de cel puțin doi metri de alte obiecte (cladiri, garduri, copaci). 

Nu așezați cutia cu nisip lângă piscine, scări, pante sau dealuri. 

Asamblați conform figurilor 1-11. 

 

Recomandat 

Instrumente necesare: 



 

 

 

 

 

 

 

 


