
                                                                                   Návod k obsluze

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!

V239D Magický tekutý písek 750g, Sladký dort + příslušenství  

Popis:

Kreativní zábava pro děti všech věkových kategorií. Určitě ukradne srdce každému malému 
umělci a milovníkovi pískových her.

Písek je velmi jemný a příjemný na dotek. Díky použití speciální technologie se nedrolí, což je  
ideální pro hraní doma. Můžete z něj vytvořit krásné babičky nebo jedinečný hrad, jediným 
limitem je vaše představivost. Příslušenství a barvy růžového písku v sadě učiní zábavu 
atraktivnější. 

Obsah sady:

3 pytle na písek různých barev  

5x formy 

1x talíř

1x váleček

2x pádla

1x sítko

1x hrábě

Hmotnost jednoho pytle s pískem: 250 g

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo 
udušení při hře dětí. Nezadržuje ani neobsahuje alergeny a je netoxický. Zatímco na pískovišti 
někdy trnete hrůzou, co v něm dítě najde, hra s kinetickým pískem je naprosto bezpečná.

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. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

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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