MONTESSORI BALANČNÍ DESKA 74
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Věříme, že se moc těšíte, jak si budete hrát a rozvíjet své motorické dovednosti. Než začnete
přečtěte si prosím krátký návod. Montessori balanční deska je produkt z přírodního materiálu.
Po vybalení zkontrolujte desku, v případě poškození nebo nesrovnalosti s objednávkou nás kontaktujte nejpozději do 14 dnů.
Montessori houpací deska 74 je balanční pomůcka používaná vestoje. Nikdy nenechte děti stát
nebo sedět po stranách. Je vhodná pro děti od narození do doby, než se přesáhnou hmotnostní
limit (200 kg). Zejména v případě mladších dětí do 6 let je nutný dohled rodičů nebo dospělých
osob. Při používání dbejte těchto pokynů:
1. Nechte dítě, aby si na balanční desku zvyklo. Můžete jim v tom pomoct, přidržením rukou. Děti se svou fantazií rychle přijdou na nejlepší způsob využití.
2. Nikdy nedávejte dětem ponožky nebo hladkou obuv. Na balanční desku mohou vstupovat
pouze bosýma nohama nebo s obuví s neklouzavým povrchem.
3. Dávejte pozor na prsty na okrajích. Učte své děti, aby se nechytaly podélných okrajů
desky při houpání.
4. Umístěte dřevěnou balanční desku na rovný a pevný povrch s odstupem alespoň dva metry od ostatních dětí nebo předmětů.
5. Montessori balanční deska je určena do interiéru. Můžete ji samozřejmě použít i venku,
ale dbejte, aby nebyla vystavena mokru nebo vlhkosti. Pokud plánujete častější použití v
přírodě, doporučujeme odolnější povrchovou úpravu.
6. Proti poškrábání podlahy nebo desky doporučujeme použít měkkou podložku – plsť, koberec, pěnovou podložku apod. Hrubé a nerovné povrchy můžou způsobit na desce škrábance nebo jiné poškození.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme čistit desku vlhkým hadříkem, v případě potřeby v kombinaci s jemným čisticím
prostředkem (OSMO čistič sprej 8027). Po očištění je důležité vždy otřít suchým hadrem.
Neomývejte desku namočením ve vodě může to vést k poškození dřeva.

TECHNICKÉ INFORMACE

Montessori balanční deska 74 je vyrobena z udržitelně sklizeného evropského bukového dřeva
(FSC), které je dokončeno lisováním a lepením. Následně je natřené čistě přírodními oleji a vosky, případně s použitím barevných pigmentů.
Firma Hahn s.r.o. nenese odpovědnost za věcné a finanční škody ani za případné úrazy způsobené použitím balanční desky nebo jejími doplňky.
Používejte s opatrností a pod dohledem dospělé osoby.
Užijte si houpání!

