
T U R V A L I N E   M Ä N G    T I P I   T E L G I G A     J A   V Õ I M A  L I K E     O H T U D E   E N N E T A M I NE  !                              

PUIDUST  DETAILID –    on ettenähtud ainult telgi ülal hoidmiseks /  libedal pinnal fikseerimiseks. 

Ei ole ettenähtud eraldi mängimiseks ,  detailidega jooksmiseks või mistahes teistel eesmärkidel kasutamiseks. 

Puidust detailid on naturaalsed ja hoolikalt lihvitud.  Värvimata või peitsimata puidu puhul on  hea tahtmise korral 
võimalik siiski välja tõmmata pinnud vms.  puidu osakesed, mis võivad tekitada vigastusi. 

LAPSEVANEMA JÄRELVALVE  –  on väga vajalik õues mängides.  Rannas olles veendu pidevalt lapse asukohas, et vältida 
lapse kadumist.  Ära unustada pidada kontakti lapsega ka siis kui ta mängib telgis. 

NB! Eriline tähelepanu on vajalik kõikvõimalike VEEKOGUDE läheduses !  

Puhtas looduses võib kuumal suvepäeval telki saabuda ka ootamatuid „ külalisi “ : roomajad, putukad, jt.  Kontrolli, et 
seda ei juhtuks. 

 Veendu alati,  et laps  mängib / kasutab tipi telki avatud olekus.  Sulguv telk võib olla ohuks väga erinevalt! 

  

ILMASTIK –  Tipi telk on ettenähtud eelkõige tubasteks mängudeks. Samuti sooja ja kuiva ilmaga mängimiseks õues 
lapsevanema juuresolekul. 

Vihmane , külm temp. ( õhk alla + 20 kraadi ) või tormine ilm ei ole sobilik antud telgi kasutamiseks välitingimustes.  
Samuti mitte ööbimiseks väljas.  

  

TIPI TELGI PAIGUTAMINE TURVALISEKS MÄNGUKS -  Ära aseta tipi telki toas ega õues asukohta kus võivad erinevad 
esemed telgile peale kukkuda. Riidest tipi telgi nn. „  katus “ ei hoia kinni kukkuvaid esemeid. 

Mitte peale ronida, sest tipi telk võib raskuse all ootamatult puruneda. Telgi sees või peal mängiv laps võib viga saada. 

Tipi telk ei sobi paigutamiseks mootorsõidukite vms. elektroonika lähedusse.  Võimalikest ohtudest ei pruugi laps 
teavitada või isegi aru saada. ( Nt. Eemal kallakul seisev auto, niiduk vms. )  Telgis mängiv laps ei näe telgi ümber 
toimuvat. 

Tipi telk ei ole ettenähtud mängimiseks lahtise tule läheduses, sest on toodetud kergesti süttivatest materjalidest. 
(Kangad, niidid, vatiin, puit jms. )  

Räägi  kindlasti võimalikest ohtudest ka lapsele  –  nt. väike ja sõbralik arutelu tuleb alati kasuks. 

INFOLEHT   IGA TOOTEGA KAASAS JA ALATI KÄTTESAADAV INTERNETIS  :  

WWW.RUUDIS.EE            RUUDISE-POOD OÜ   - MÜÜJA 

WWW.TIPITELK.EE           TIPI TELK -  TOOTJA

http://WWW.RUUDIS.EE
http://WWW.TIPITELK.EE

