
Kære kunde!

Gem vejledningen til senere brug. 
Ved videregivelse af produktet til tredjemand 
skal monteringsvejledningen også følge med.
Rigtig god fornøjelse med produktet.

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed 

FARE for børn
Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt•
for børn. Poserne og folierne er ikke legetøj. Pas på,
at de ikke trækkes ned over hovedet, og at mindre
dele af materialet ikke bliver slugt. 
Risiko for kvælning!

FORSIGTIG – risiko for personskade og materielle
skader! 

Stil altid produktet på et lige underlag uden •
hældning.

Sørg for, at der ikke ligger spidse ting under •
teltbunden.

Kontrollér regelmæssigt produktet for skader.•

Vær omhyggelig, når du sætter teltet op, og sørg •
for, at alle stængerne er sat rigtigt sammen, før 
du lader dit kæledyr komme ind i katte-tipien.

Hold øje med dit dyr, når det leger.•

Bloker ikke indgangen, så dyret evt. i nødstilfælde•
hurtigt kan løbe ud.

Anvendelsesformål
Produktet er egnet som kattelegetøj til indendørs
brug – det skal beskyttes mod fugt. Produktet er
beregnet til brug i private hjem og er ikke egnet 
til erhvervsmæssige formål.

Rengøring og pleje
Brug aldrig skurende eller ætsende midler, hårde 
børster e.l. til rengøring af produktet.

Rengør katte-tipien med en let fugtig klud, og tør 
efter med en tør klud. Lad produktet tørre godt, før 
du gemmer det væk. Der er fare for skimmelsvamp!

Katte-tipien og pudebetrækket (pudebetrækket kan
tages af) kan vaskes ved finvask ved maks. 30 °C. 
Se den påsyede etiket.
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Katte-tipi
Monteringsvejledning

www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer:

379 608

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
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4 x3

Træk snoren D ind gennem hullerne i de fire 
stænger en efter en. Bind derefter omhyggeligt
knude på snoren.
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