
                záruční list

          na sestavení a údržbu plastového

P A R N Í K
              firmy  MARIAN Plast (Izrael)

Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že toto houpadlo
udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije při hraní na něm hodně
hodně šťastných a veselých chvil s kamarády i kamarádkami.

Aby toto houpadlo bylo zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně
přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.

DŮLEŽITÉ! 
DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽ ÍVÁNÍ HOUPADLA !
Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdržel všechny díly ve správném počtu.
HOUPADLO NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU PO ČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

Maximální doporučená váha dítěte při používání výrobku je 40kg.
POZOR na následující instrukce:
 – Pravidelně kontrolujte stav houpadla
 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
 – Toto houpadlo je určeno pouze pro rodinné-domácí používání
 - NEDOVOLTE dítěti hraní při chladném počasí nebo zajistěte jeho řádné oblečení, aby jste 
   ZAMEZILI JEHO PROCHLADNUTÍ NEBO OMRZNUTÍ
Houpadlo je možné používat dětmi pouze za dohledu dospělé osoby !
NEPOUŽÍVAT VE VODĚ  ---  NENÍ TO PLAVIDLO !!!!
Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.
Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.
V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.
Výrobek je nevhodný pro děti do 3 let.
Údržba:v případě znečištění použijte mýdlovou vodu, výrobek potom opláchněte
             čistou vodou (vzhledem ke zdraví dítěte a možnému polknutí a tím možným
             žaludečním problémům), nejlépe pitnou a usušte jemným hadříkem

 Po vyřazení houpadla z provozu (pokud nebude dále děděn či darován) je rodič dítěte
          odpovědný zlikvidovat houpadlo běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala
          životní prostředí.

Dovozce: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník
tel: 315 625 158, fax: 315 627 689
e-mail: jaku@jaku.cz                 www.jaku.cz
IČO:27154424

razítko prodejny datum prodeje
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