NAFUKOVACÍ KŘESLO
Návod k použití
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Nafouknutí křesla
Křeslo nafoukněte pomocí nožní či elektrické pumpy. Nenafukujte ústy, pro velký objem může dojít k závrati. Pokud potřebujete křeslo pouze dofouknout ústy, zmáčkněte během nafukování vzduchový ventil.
Po nafouknutí řádně uzavřete vzduchové ventily. Křeslo nepřehusťujte. Poznámka: rozměry nafukovacích
výrobků jsou uvedeny s tolerancí . 3%. Po prvním nafouknutí po cca 24 hodinách výrobek dohustěte na
požadovanou tuhost.
Čištění a údržba
Chraňte křeslo před kontaktem s ostrými předměty a ohněm. Při čištění nepoužívejte chemické prostředky leptající plasty a prostředky, které obsahují hrubé částice.
Upozornění - pro výrobky obsahující igelitové sáčky:
Igelitové sáčky udržujte mimo dosah malých dětí! Nebezpečí udušení.
Poznámka: Pokud balení obsahuje opravnou záplat, použijte ji pro opravu drobných poškození.
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.

