
DŮLEŽITÉ INFORMACE / DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Zakoupená hračka pracuje na principu vodního čerpadla na baterie. Toto čerpadlo vyžaduje pravidelnou údržbu, 
aby hračka fungovala správně. Je proto nutné hračku používat a udržovat dle přiloženého návodu. Jemný 
mechanismus vrtule motorizované části se může zablokovat usazením vápence, rzi nebo vlivem nečistot a vlasů.

Zakúpená hračka pracuje na princípe vodného čerpadla na batérie. Toto čerpadlo vyžaduje pravidelnú údržbu, aby 
hračka fungovala správne. Je preto nutné hračku používať a udržiavať podľa priloženého návodu. Jemný mechanizmus 
vrtule motorizované časti sa môžu zablokovať usadením vápenca, hrdze alebo vplyvom nečistôt a vlasov.

3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROKY SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ HRAČKY
3 NAJDÔLEŽITEJŠIE KROKY SPRÁVNEHO UŽÍVANIE HRAČKY::

Název produktu:
Názov produktu:

Výrobní číslo:
Výrobné číslo:

Datum nákupu:
Dátum nákupu:

Jméno zákazníka:
Meno zákazníka:

Telefonní číslo a e-mail zákazníka:
Telefónne číslo a e-mail zákazníka:

Adresa zákazníka:
Adresa zákazníka:

Jméno prodejce:
Meno predajca:

Telefonní číslo prodejce:
Telefónne číslo predajca:

Adresa prodejce:
Adresa predajca:

Důvod reklamace:
Dôvod reklamácie:

ZÁRUČNÍ LIST/REKLAMAČNÍ PROTOKOL / ZÁRUČNÝ LIST/REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Záruční list spolu s kupním dokladem uschovejte pro případ reklamace.
Záručný list spolu s kúpnym dokladom uschovajte pre prípad reklamácie.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM JE KUPUJÍCÍ POVINEN PEČLIVĚ PROSTUDOVAT NÁVOD NA POUŽITÍ 
A NÁSLEDNĚ SE TĚMITO INFORMACEMI DŮSLEDNĚ ŘÍDIT. NA VADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM 

UŽÍVÁNÍM HRAČKY, V ROZPORU S NÁVODEM K POUŽITÍ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE.

PRED PRVÝM POUŽITÍM JE KUPUJÚCI POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ NÁVOD NA POUŽITIE A NÁSLEDNE SA 
TÝMITO INFORMÁCIAMI DÔSLEDNE RIADIŤ. NA VADY SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANIM 

HRAČKY, V ROZPORE S NÁVODOM NA POUŽITI ESA SA ZÁRUKA NEVSŤAHUJE.

Podpis zákazníka

Pokud zjistíte, že se vrtule motorizované části 
netočí zcela volně, vyjměte z hračky vložené baterie 

a postupujte v údržbě dle přiloženého návodu.
Ak zistíte, že sa vrtuľa motorizovanej časti netočí úplne 
voľne, vyberte z hračky vložené  batérie a postupujte 

v údržbe podľa priloženého návodu.

Používejte hračku v čisté vodě

Používajte hračku v čistej vode

Před každým použitím hračky se 
ujistěte, že se vrtule motorizované 
části točí zcela volně
Pred každým použitím hračky sa 
uistite, že sa vrtuľa motorizovanej 
časti točí úplne voľne

Pravidelně kontrolujte u hračky 
čistotu fi ltru a motorizované části

Pravidelne kontrolujte u hračky 
čistotu fi ltra a motorizované časti
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V případě reklamace vyplňte všechny údaje a společně 
s kupním dokladem zašlete na adresu prodejce.
V prípade reklamácie vyplňte všetky údaje a spoločne 
s kúpnym dokladom zašlite na adresu predajcu.

Ujistěte se, že je vrtule 
čistá a točí se zcela volně

Uistite sa, že je vrtula 
čistá a točí sa úplne voľne

Odšroubujte fi ltr a vyjměte jej.
Odskrutkujte fi lter a vyberte ho.


