
                                                                                   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!

V239F Hrnčířská hlína 1200g  

Popis:

Hlína je rozdělena do šesti porcí, takže když jednu z nich otevřete, většina hlíny zůstane stále 
čerstvá a zabrání vysychání.

Hmotnost hlíny:  1200 g (v 6 kusech)

Rozměry balení:  22,5cm x 18,5cm x 5cm        

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 8 let, pouze pod dohledem dospělé osoby.

Obecné informace k první pomoci: 

V případě kontaktu barvy nebo laku s kůží: opláchněte postiženou oblast velkým množstvím 
vody. 

V případě kontaktu s očima: propláchněte oči velkým množstvím vody, držíc oči otevřené. 
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 

V případě vdechnutí: odveďte osobu na čerstvý vzduch. Při požití, vyhledejte neprodleně 
lékařskou pomoc. Vezměte chemikálii nebo produkt v obalu sebou. V případě zranění vždy 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

Rady pro dohled dospělé osoby: 

1. Tato hračka je pouze pro děti od 8 let.

2. Pročtete si a následujte tyto instrukce, bezpečnostní pravidla a informace k první pomoci a 
uchovejte je pro další použití.

3. Nesprávné používání chemikálií může vést ke zranění a poškození zdraví. Provádějte s nimi 
pouze takové aktivity, které jsou uvedeny v instrukcích.

4. Protože schopnosti dětí se velice různí i ve věkových skupinách, dohlížející dospělá osoba by
měla určit, které aktivity jsou pro ně vhodné a bezpečné.

5. Dohlížející dospělá osoba by měla s dětmi probrat varování, bezpečnostní informace a 
možná rizika před začátkem aktivity. Speciální pozornost by se měla věnovat práci s barvami a
lakem.
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6. Oblast aktivity by měla být uklizena od možných překážet a měla by být dostatečně 
vzdálená od uskladněného jídla. Měla by být dobře osvětlena, provětrávána a blízko zdroje 
vody.

7. Pracovní oblast by měla bý 

Bezpečnostní pravidla:     

- Držte děti mladší 8 let a zvířata dál od oblasti aktivity.

- Skladujte z dosahu malých dětí.

- Po dokončení aktivity si opláchněte ruce.

- Po použití omyjte všechno vybavení.

- Nepoužívejte žádné vybavení, které nebylo dodáno v setu, nebo není doporučeno v 
instrukcích.

- Nejezte, nepijte a nekuřte v oblasti aktivity.

- Nedovolte, aby přišel materiál ke styku s očima

- Nestrkejte materiál do úst.

 - Nevdechujte výpary. 

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. 

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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