
N Á V O D 
    záruční list

 na sestavení a údržbu klouza čky JUMBO 587
     firmy  MARIAN Plast (Izrael)

Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato klouzačka udělá Vašemu dítěti
velkou radost a prožije při hraní na ní hodně šťastných a veselých chvil s kamarády a kamarádkami.
AŤ TO KLOUŽE !!

Aby tato klouzačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod
před započetím sestavování klouzačky.
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na 1 hodinu  čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

DŮLEŽITÉ! 
DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽ ÍVÁNÍ KLOUZAČKY !

Klouzačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby) 
a taktéž před každým používáním musí být dospělou osobou kontrolován její stav.
Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdržel všechny díly ve správném počtu.
Na začátku sezóny doporučujeme provést generální kontrolu celé klouzačky.
Zvláště se ujistěte, že všechny šroubky jsou řádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.
Klouzačku používejte tam, kde je kolem min. 2 metry volného prostoru a pod dohledem dospělé osoby.
Při používání v místnosti se snažte klouzačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu 
a dětem ZVÝŠENOU pozornost.

KLOUZA ČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU PO ČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

Při sestavování klouzačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.
Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.
Nepřeskakujte úkony a nesestavujte klouzačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování klouzačky neutahuj šroubky a matky úplně,toto proveď až po úplném dokončení kompletace.

Doporučujeme stavět klouzačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při klouzání nesvítilo dítěti přímo do očiček.
Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !
POZOR na následující instrukce:
 – Pravidelně kontrolujte sestavení klouzačky
 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
 – Tato klouzačka je určena pouze pro domácí používání

Údržba kovových částí:soupravy
Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné. 

Vyměň špatné, opotřebované nebo poškozené části. 

Kontroluj pečlivě zda kovová konstrukce není napadena rzí. Tu odstraň běžnými způsoby :

--šmirkovacím papírem očisti důsledně rezavé místo nebo místo s odprýsklou barvou

--očisti toto místo mokrým hadříkem a nech oschnout

--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetři povrchovou barvou – mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout

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.

Doporučená maximální váha dítěte do 50kg.
Výrobek je vhodný pro děti od 2 let.

Po vyřazení klouzačky z provozu (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte
        odpovědný zlikvidovat klouzačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala
        životní prostředí.
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