
                                                                                   Návod k obsluze
V046, V046A,B - Dětský stan pro děti

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis: 

V046 - Skvělá zábava pro děti! Přední otevírání na suchý zip,okna se
síťkou, sundávací stříška. Můžete použít jako suchý bazén!(kuličky nejsou
součástí stanu). Vyrobeno z odolného syntetického materiálu. Volně stojící
konstrukce + střecha.

V046A,B - Hmotnost: 910 g, Materiál: polyester + nylon, Rozměry: 135 cm (celková výška) x 
80 cm (výška bez střechy) x 105 cm (průměr podlahy), Vhodné pro děti starší 3 let

Použití:
1. Otevřete balení produktů a opatrně jej roztáhněte. Všimněte si,
že produkt se rychle odrazí při otevírání.
"Varování! Montáž provádí dospělé osoby."
2. Má-li produkt další díly, prosím sestavte je.
3. Při skladování po použití, nejprve odstraňte díly
4. Složte produkt podle způsobu balení.
Opatření
1. Umístěte výrobek mimo dosah ohně a tepelné energie, aby se
zabránilo spálení.
2. Uvnitř produktu je ocelový kroužek, který se rychle odrazí při
používání. Děti by měly používat pod dohledem a vedením
dospělých.
3. Výrobek nijak nezatěžujte ani na něj nepokládejte žádné těžké
předměty.
4. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo udušení při hře
dětí.
Ošetření výrobku
1. Netkané – navlhčete vodou kus látky pro setření, nedřete.
2. Polyesterová tkanina - produkt lze očistit smetáčkem. V závislosti na stabilitě různých barev 
na tkanině, může být barva v průběhu čistícího procesu změněna. Také při neodborném 
způsobu čistění či časté mytí snižuje její životnost.
Ostatní
1. Rozhraní drátů byla stanovena strojově. Děti nemohou drát rozpojit. Při použití se ujistěte.

2. Vzhledem k neustálému zlepšování a změnám výrobku, jeho barva a specifikace se může 
lišit od zobrazených obrázků. Pokud se liší, je to stále v souladu s našimi dostupnými produkty.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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