
Traducere manual de utilizare WE310 – Activity Tower 
Stimate cumpărător,  
 
Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru! Sperăm că va aduce multă bucurie copiilor și 
prilej de odihnă pentru dumneavoastra.  
 
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs. De asemenea, vă 
sfătuim să păstrați manualul pe parcursul utilizării produsului. Vă rugăm să urmați toate 
instrucțiunile de asamblare și utilizare a acestui produs menționate în acest manual. Asamblarea 
produsului este destul de simpla și nu necesită abilități speciale, astfel încât le puteti face singur. 
Urmati etapele de asamblare și asamblati produsul numai în ordinea indicată în imagini. A 
asamblarea corectă a produsului este crucială și pentru a asigura o viața lungă produsului, dar si 
în ceea ce privește siguranța copiilor dumneavoastra.  
 
Înainte de a începe asamblarea, alegeti un loc în curtea dumneavoastra. Locul în care intenționați 
să plasati produsul trebuie să fie suficient de mare, la nivel și să fie liber de alte obiecte (a se 
vedea imaginea 1). Produsul trebuie plasat la o distanță de cel puțin 2 metri față de alte obiecte în 
curtea ta, de exemplu, casă, garaj, gard, copaci și ramurile lor atârnate, linii de îmbrăcăminte, 
șosea sau linii electrice (vezi imaginea 2). Pentru a preveni incalzirea 
suprafetei tobogaului așezați produsul astfel încât suprafața toboganului să nu fie cu fața spre 
sud. Produsul este destinat a fi amplasat pe un strat moale, cum ar fi un gazonul din curte sau o 
zonă special pregătită. Produsul nu trebuie așezat pe un material dur, de exemplu, asfalt, beton 
sau trotuar.  
 
Când produsul este asamblat și așezat la locul potrivit, verificați dacă stă în picioare drept. Pentru 
a verifica acest lucru, puteți utiliza o nivela plasând-o în diferite direcții pe platforma. Dacă 
produsul nu stă drept, folosiți o cazma și săpați pământul sub piciorul cel mai înalt al produsului. 
Repetați acest pas dacă este necesar, până când produsul stă drept (vezi imaginea 3).  
 
Dacă doriți să adăugați accesorii la produs, utilizați numai accesorii originale de la producator. 
Montați accesoriile la produs urmarind instrucțiunile. Examinați produsul o dată la trei luni 
pentru a vedea dacă sunt avariate in vreun fel. Acordati atenție deosebită pieselor din plastic și 
suporturilor batante pentru a verifica eventualele avarii, cum ar fi fisuri, denivelări sau 
proeminențe ascuțite. Asigurați-vă că nu există fisuri în piese din lemn care pot afecta siguranța 
structurii. Asigurați-vă că suruburile nu sunt destranse. Dacă există pete de rășină pe părțile de 
lemn, curățați-le cu un curatator adecvat.  
 
O dată pe an, la începutul sezonului, examinați cu atenție produsul și verificați dacă toate piesele 
sunt bine fixate, șuruburile de montare sunt strânse și șuruburile decorative si capacele sunt 
intacte. Verificați cu atenție părțile structurii pentru a vedea dacă îmbinările din plastic sau 
părțile din lemn au fisuri în ele care pot afecta integritatea structurală. Improspatati culoarea 
pieselor din lemn cu vopsele sigure pentru copii. Puteți obține parametrii originali ai culorii 
contactând distribuitorul sau producătorul. Verificați înălțimea sezutului leaganului și, dacă este 
necesar, reglați-l asa cum se mentioneaza in instrucțiunile de asamblare. 
 



Atenţie! Produsul trebuie asamblat numai de către adulți. Copiii au voie să utilizeze produsul 
numai atunci când este complet asamblat. Vă recomandăm să utilizați produsul doar în prezența 
adulților. Împiedicați utilizarea produsului în mod necorespunzător, care poate afecta 
durabilitatea și poate pune in pericol siguranța copiilor. 
 
Avertizare! Acesta este principalul Ghid de instalare. Vă rugăm să urmați aceste 
instrucțiuni pentru toate modulele și completările atașate - la platformă, leagan, etc. În caz 
nu sunteți sigur sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul sau distribuitorul 
producătorul produsului. Culorile produsului achiziționat pot fi diferite de imagine. 
 
Lemnul este un material natural, organic și fiecare parte din lemn este unică cu ramurile, 
crăpăturile și soiurile de culoare. Materialele din lemn isi pot schimba dimensiunile în funcție de 
fluctuațiile de temperatură și umiditate. Se vor micșora pe vreme caldă și uscată, dar se pot 
extinde in condiții de umiditate. Deoarece aceste schimbări apar de obicei inegal în toate părțile 
din lemn, forțele menționate pot crea fisuri și despicaturi. La fel, datorită influenței vremii și a 
atmosferei, părțile din lemn se pot estompa, își pot schimba culoarea sau pot apărea pe ele pete 
de rășină, de asemenea, se pot deforma sau îndoi. Toate caracteristicile părțile din lemn 
enumerate mai sus sunt naturale și previzibile, motiv pentru care apariția lor pe produs nu face ca 
produsul să fie defect. 
 
Garanția de 2 ani se aplică acestui produs, cu condiția să fie asamblat și utilizat conform 
instrucțiunilor și respectarea strictă a vârstei și a greutății maxime admise a copiilor. Dacă aceste 
cerințe nu sunt îndeplinite, garanția este refuzată. Garanția este valabilă numai dacă produsul este 
utilizat în condiții de uz rezidential. Produsul nu este destinat uzului public. Doar utilizarea 
accesoriilor și completărilor originale „Wendy Toys” este permisă. Dacă se utilizează piese 
neoriginale, garanția nu este valabilă. Wendy Toys își rezervă dreptul de a refuza garanția în 
cazul în care daunele au rezultat din utilizarea necorespunzătoare, vandalism, condiții 
meteorologice sau dacă sunt cauzate din culpa unei terțe părți. Pentru a solicita garanția, vă 
rugăm să afișați documentele de achiziție și numărul produsului. 
 

 
 


