
TRÉNINKOVÁ  SADA  FOTBAL
Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 
Předávate-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod k obsluze

VAROVÁNÍ
Není určeno pro děti do 3 let. Výrobek obsahuje malé částí - nebezpečí spolknutí či vdechnutí

OBSAH BALENÍ SESTAVENÍ

 Díly trénikové sady opatrně rozbalte z krabice.  
 Rozdělte si je na jednotlivé hromádky.

 Branka
 Sestavte dle následujícího nákresu
 Branku upevněte k zemi pomocí zapichovacích
 háčků - viz obrázek

Obránce / Rohy
Červený zapichovací hrot umístěte do spodní 
části obránce a zatlačte. Zapíchněte obránce 
do země. Stejný postup opakujte i v případě rohů.

Pumpička
Vyjměte nafukovací jehlu z těla pumpičky. 
Našroubujte ji do závitu na vrchol pumpičky.

Fotbalový míč 
Nafoukněte pumpičkou, která je součástí balení

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v ná-
vodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby.
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