DOMÁCÍ ŠVADLENKA
Návod k použítí

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Domácí švadlenka si najde své místo v každé domácnosti a stane se nejenom
praktickým pomocníkem, ale i krásným dekoračním předmětem. Atraktivní barva
světlého dřeva zvýrazní dekoraci každého pokoje.
Sada domácí švadlenky obsahuje mnoho potřeb na šití zašívání (např.: pravítko, knoflíky, navlékač nití, náprstek, jehly, spínací špendlíky, nůžky a nitě různých barev).
Navíc v balení najdete i velmi praktické šitíčko na cesty!

Upozornění:
Tento výrobek není dětskou hračkou.
Pamatujte na bezpečnost dětí a ostré a drobné předměty odkládejte z jejich dosahu.

Péče o materiál
Dřevo nenamáčejte do vody.
Prach z kufříku pouze utřete hadříkem.
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 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.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

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 částí výrobku v důsledku jeho používání
- 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, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 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.
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

