KOUZELNÝ PÍSEK

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!

INFORMACE O PRODUKTU:
Toto je druh hračky pro vzdělávání v ruční práci. Děti vytvářejí pomocí formiček ručně výrobky úplně samy. Toto
jim napomůže procvičit v ruční práci, rozvinout jejich umělecké vlohy a zlepšit jejich koordinační schopnosti.
Kouzelný písek se zhutní, když se z něj při formování vytlačí vzduch. Po narušení tvaru se opět stává sypkým
a vzdušných – chová se podobně jako vlhký písek. Písek je tak stále připraven k opětovnému použití. V písku nepřežívají žádné bakterie, je zdravotně nezávadný, nelepí a snadno se smyje z rukou, případně odstraní z oděvu.
Jde o přírodní, zdravotně nezávadný produkt vyrobený z křemenného písku a parafinu.

POPIS DÍLŮ A ČÁSTÍ:
2× sáček s pískem (500 g)
1× nafukovací hrací plocha (46 × 41 cm)
4 bábovky
5 formiček
lopatka, hrabičky, lžíce

JAK ZAČÍT:
1. Písek neuchovávejte zcela neprodyšně uzavřený. Vhodné je bezprašné prostředí, písek potřebuje „dýchat“!
2. Nevystavujte ho přímému slunci.
3. Jestliže se do písku dostanou nápoje, potraviny nebo tekutiny, zasažený písek odstraňte.
4. Před kontaktem a po kontaktu s pískem si umyjte a důkladně utřete ruce.
5. Písek je nezávadný, přesto ho NEOCHUTNÁVEJTE!
6. Pro hraní s pískem NEPOUŽÍVEJTE papírovou nebo látkovou podložku! Snížili byste jeho trvanlivost!
7. Kouzelný písek nemíchejte s jinými druhy písku nebo s jinými materiály!
8. S pískem pracujte na nafukovací podložce, která je součástí sady.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
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.

CZ 1
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

