
Namiot plażowy
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Koniecznie najpierw przeczytać!

 Instrukcja rozkładania
   

www.tchibo.pl/instrukcje 

Ochrona UV:     30+ (przebadano wg standardu UV 801)

Wymiary:    ok. 225 x 160 x 70 cm (dł. x szer. x wys.)

Masa:     ok. 1250 g

Wymiary po złożeniu:  ok. 56 x 21 x 21 cm (dł. x szer. x wys.)

Materiał:      poliester, z powłoką poliuretanową, 
stelaż z włókna szklanego

Zakres dostawy:

• 1 namiot plażowy

• 2 pałąki z włókna szklanego

• 9 szpilek

• 2 linki odciągowe

•  1 pokrowiec
Made exclusively for:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu:    381 606
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Wykaz części 

Do rozłożenia potrzebne będą :

Pokrowiec nie został ujęty na rysunku

Rozkładanie 
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Przygotowanie pałąków z włókna szklanego
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Drodzy Klienci!
Do rozłożenia i złożenia Państwa nowego namiotu plażowego wystarczy tylko 
kilka prostych czynności. 

Namiot plażowy daje cień, chroni przed wiatrem i zabezpiecza przed promienio-
waniem UV (30+). 

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.  
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. 

Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania tego produktu oraz udanego  
plażowania.

Zespół Tchibo

Przeznaczenie 
Namiot plażowy służy do ochrony przed słońcem i wiatrem.  
Namiot zaprojektowano do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych i nie nadaje się 
do zastosowań profesjonalnych czy komercyjnych.  
Nie wolno rozbijać i używać namiotu plażowego w sytuacjach ekstremalnych, 
np. podczas burzy czy znacznych obciążeń śniegiem.  

Namiot plażowy należy rozbijać tylko w miejscach, w których jest to dozwolone.

 
Dla bezpieczeństwa użytkownika 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.  
Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały 
naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebez-
pieczeństwo udławienia!

• Zwłaszcza małe dzieci nie mogą mieć dostępu do linek odciągowych.  
Istnieje niebezpieczeństwo owinięcia linek wokół szyi i uduszenia!

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do szpilek ani pałąków z włókna szklanego.  
Istnieje ryzyko zranienia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z pożarem / uderzeniem pioruna

• Należy pamiętać, że powłoka namiotu wykonana jest z łatwopalnego  
materiału: 
– Nie umieszczać żadnych urządzeń do gotowania ani grzejników  
 w pobliżu namiotu. 
– Nie używać otwartego ognia w pobliżu namiotu (np. lamp naftowych   
 lub świec). 
 – Nie palić papierosów wewnątrz namiotu!

• W przypadku nadciągającej burzy lub nawałnicy złożyć namiot odpowiednio 
wcześniej. 

• Nie rozkładać ani nie składać namiotu w czasie burzy. Podczas burzy  
opuścić namiot plażowy i poszukać bezpiecznego schronienia.

• Nie ustawiać żadnych gorących urządzeń ani przedmiotów na podłodze  
lub w pobliżu ściany tylnej lub dachu. 

• Nie wolno zastawiać wyjścia. 

• Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych na wszytej etykietce wewnątrz 
namiotu plażowego: 

  Uwaga! Nie używać otwartego 
ognia wewnątrz lub w pobliżu  
namiotu plażowego! 
 Uwaga! Nie wolno całkowicie  
zamykać namiotu plażowego,  
jeśli w środku znajdują się ludzie! 

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Napięte linki odciągowe oraz szpilki stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia. 
Należy ostrzec przed nimi także dzieci.

• Podczas manipulowania pałąkami z włókna szklanego należy uważać,  
aby nie zranić siebie ani innych osób. Trzymać pałąki zwłaszcza z dala  
od oczu!

UWAGA – niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych! 

• Szpilki należy przechowywać zawsze w przeznaczonym na nie małym  
woreczku. W innym przypadku ostre krawędzie szpilek i ewentualne plamy 
rdzy mogą uszkodzić powłokę namiotu.

•  Podczas rozkładania namiotu zwrócić uwagę, aby w miejscu ustawienia  
nie znajdowały się żadne ostre przedmioty, takie jak kamienie lub korzenie/
gałęzie drzew. Mogą one uszkodzić powłokę namiotu. 

• Podczas rozkładania namiotu plażowego nie należy po nim deptać,  
aby nie uszkodzić powłoki. 

Wskazówki dotyczące rozkładania
Wybór miejsca rozkładania

• Namiot plażowy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.  
Unikać obniżeń terenu. Usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby  
uszkodzić podłogę namiotu plażowego (np. gałęzie, ostre kamienie itp.). 

• Namiot plażowy ustawiać zawsze tak, aby jego wejście nie znajdowało się  
w wietrznym miejscu. Należy wybrać miejsce możliwe osłonięte od wiatru. 
Namiot plażowy należy zawsze zabezpieczać za pomocą dołączonych szpilek.

• Nie rozkładać namiotu plażowego bezpośrednio pod drzewami.  
Istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia piorunem!

Wskazówki dotyczące rozkładania i składania

• Szpilki należy wbijać w podłoże pod lekkim skosem, aby były osadzone  
stabilniej.

•  Zaleca się próbne rozłożenie namiotu plażowego, np. w ogrodzie lub pobli-
skim parku. W ten sposób można zapoznać się z namiotem i sprawdzić,  
czy nie brakuje żadnych elementów.

• W miarę możliwości należy zapoznać się z lokalnymi warunkami w miejscu 
docelowym podróży. Ewentualnie zaleca się użycie specjalnych szpilek do 
podłoży piaszczystych lub kamienistych, a w bardzo wietrznych miejscach 
zabezpieczenie namiotu dodatkowymi linkami odciągowymi. 

•  Przed złożeniem namiotu plażowego należy w miarę możliwości odczekać, 
aż całkowicie wyschnie, aby w ten sposób zapobiec powstawaniu plam pleśni.  
Jeżeli namiot plażowy zostanie złożony w stanie mokrym lub wilgotnym, 
należy jak najszybciej rozłożyć go do suszenia. 

Pielęgnacja namiotu
• Przed złożeniem i schowaniem namiotu plażowego wyczyścić dokładnie 

wszystkie jego części. Powłokę namiotu wyczyścić szczotką na sucho.  
W razie konieczności można wytrzeć ją wilgotną ścierką. W przypadku sil-
nych zabrudzeń należy użyć dostępnego w handlu środka do czyszczenia 
namiotów. 

• Do czyszczenia nie używać szorujących albo żrących środków czyszczą-
cych, względnie twardych szczotek itp. Namiot plażowy nie nadaje się  
do prania w pralce ani do czyszczenia chemicznego.

• Regularnie sprawdzać namiot plażowy pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. 
Pęknięcia i przedarcia należy łatać odpowiednim materiałem dostępnym  
w sklepach branżowych. 

• Namiot plażowy przechowywać w pokrowcu w suchym, chłodnym, bezmroź-
nym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośrednich promieni sło-
necznych oraz ciepła pochodzącego z grzejników/kaloryferów.

• Materiał namiotu ulega z czasem starzeniu na skutek działania czynników 
pogodowych i promieni słonecznych. Może to prowadzić do zmian kolory-
stycznych, a z czasem także do zmęczenia materiału. Dlatego gdy namiot 
plażowy nie jest używany, powinien być przechowywany w odpowiednich 
warunkach.


