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Leia atentamente estes pontos de vigilância antes de iniciar a montagem da sua casinha:

ATENÇÃO:

Esta casinha destina-se exclusivamente ao uso privado familiar e não pode em caso algum ser objeto de um uso 

coletivo ou público.
Este produto destina-se ao uso exterior e para crianças dos 3 aos 12 anos. A sua utilização deve ser realizada 

com a supervisão de um adulto. Limite o uso a três crianças no máximo.

Montagem:

Recomendamos que tenha um nível de bolha de ar, martelo, aparafusadora/desaparafusadora, fita métrica e cortador. 
Leia atentamente as instruções de montagem antes de iniciar a montagem.  

Descrição do produto e instruções antes da montagem: 

Recomendamos que escolha uma área a mais de 2 metros de distância de qualquer estrutura ou obstáculo. Deve 

preparar o solo antes de montar a casinha eliminando as irregularidades. Utilize um nível de bolha de ar para garantir o 

nivelamento do solo. 
A madeira utilizada não foi sujeita a qualquer tratamento de proteção. Assim, deve tratar imediatamente a casinha após a 

montagem com um lasure (protetor). Siga as instruções do fabricante do tratamento. A madeira é um material natural e 

por conseguinte, é normal encontrar veios, fendas nos veios, resina e torções. Isto significa que os veios ou os orifícios 

podem apresentar cores de resina. Algumas peças também podem estar ligeiramente torcidas mas são contudo 

utilizáveis. 

Inspeção da embalagem da casinha: 

Verifique o conteúdo da embalagem comparando-o com a lista das peças e contate imediatamente o seu revendedor 
caso existam peças em falta ou danificadas. 
As peças devem ser protegidas dos raios de sol, chuva e humidade proveniente do solo até ao momento da montagem. 
Após a abertura da embalagem, o produto deve ser montado o mais rápido possível. Se a montagem for interrompida, as 

peças devem ser protegidas das intempéries. Durante o armazenamento e montagem da casinha, lembre-se de que a 

madeira é um material poroso e portanto, é preciso ter cuidado com as manchas de sujidade. 
Antes de iniciar a montagem, recomendamos que experimente as peças próximo do local onde vai montar a casinha para 

ter espaço suficiente para trabalhar. 
A montagem da casinha deve ser realizada de preferência por dois adultos. 

Serviço pós-venda

Não será possível processar reclamações sem o número da encomenda, código do produto e referência exata da peça 

danificada. Indique de forma visível o número do produto e as peças em falta na lista das peças do manual. Explique 

claramente o defeito constatado enviando-nos fotografias num documento separado. As fotografias podem ajudar-nos a 

visualizar o problema e acelerar o procedimento. 
Tenha em conta que qualquer reclamação incompleta não poderá ser processada e esta ser-lhe-á retornada para 

informações adicionais. As peças defeituosas devem estar disponíveis para verificação por parte do fabricante ou 

revendedor. Se a reclamação for justificada, o fabricante assumirá os custos de transporte (entrega) até ao revendedor 
num prazo razoável. O fabricante e o revendedor reservam-se o direito de decisão em relação a todas as reclamações. O 

fabricante e o revendedor não assumirão quaisquer custos adicionais devido a danos diretos ou indiretos causados pelos 

defeitos
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