Paintball

CZ

návod k použití.

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. 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!
Důležitá bezpečnostní upozornění:
1. Určeno pro děti starší 8 let. Mladší osoby se nesmí pohybovat ani v místě používání (v hracím prostoru).
2. Doporučujeme používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Výrobek je zakázáno jakkoliv upravovat či do něj zasahovat.
4. Používejte pouze projektily (kuličky) které jsou součástí balení, popř. originálně dodané
dodavatelem.
5. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné brýle musí mít všechny osoby, které se pohybují
v hracím prostoru.
6. Nemiřte na jiné osoby či zvířata. Hrací prostor vždy vyberte tak abyste nikoho neohrozili.
7. Nepoužívejte k výcviku zvířat.
8. Projektily neslouží k požívání!!! Při kontaktu kapaliny z projektilu s očima, vyplachujte oči
několik minut čistou vodou a vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.
9. Nemiřte na obličej a nestřílejte na blízké cíle. Miřte pouze na cíle ve větší vzdálenosti.
10. Určeno pouze pro použití ve venkovním prostoru
11. Projektily značkují („rozprsknou se“) pouze při dopadu na tvrdý povrch.
12. Po použití hrací místo očistěte od zbytků projektilů. Potřísněná místa omyjte vlažnou mýdlovou vodou
13. Projektily skladujte při teplotě 16 – 26 °C, zabráníte tak jejich poškození.
14. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za správné a bezpečné používání tohoto výrobku.
NEUPOSLECHNUTÍ UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ !!!
Použití výrobku:
1. Do těla pistole (otvor v horní části) zasuňte plastový zásobník
2. Naplňte do něj projektily (kuličky) a uzavřete
3. Nasaďte si ochranné brýle
4. Páku (viz schéma na obalu) natáhněte směrem k sobě a vraťte zpět do výchozí polohy
5. Pistole je připravena k výstřelu
6. Zamiřte na cíl a stiskněte spoušť
7. Pro další výstřel opakujte krok ad. 4
Čištění a údržba
Pouze otřete vlhkým hadrem a vysušte. Nepoužívejte čistící písky ani jiné abrazivní prostředky,
mohlo by dojít k poškození povrchu.
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Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
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 návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- 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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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