
Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato hračka
udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije s ní hodně veselých
chvil při hraní s kamarády a kamarádkami.
Aby tato hračka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně
přečetli tento návod a řídili se jím. Děkujeme.

Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu !!
Nepřeskakujte úkony a nesestavujte výrobek jinak, než je uvedeno na obrázcích 1 - 4 !!!
Doporučujeme stavět houpačku - pytel s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očiček.

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

DŮLEŽITÉ! 
DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽ ÍVÁNÍ HOUPAČKY !
  1 – Hračka musí být zavěšena (instalována) pouze dospělou osobou
  2 – Sestavujte houpačku pouze nad měkkým povrchu jako je tráva nebo koberec.
        Nesestavujte nad asfaltovým povrchem nebo podobném jiném hrubém povrchem
  3 – Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly

a-zkontroluj všechny HÁKY,šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni
b-promaž všechny pohyblivé kovové části
c-zkontroluj sedátko,bezpečnostní zábranu, nosná lana - v případě opotřebení VYMĚŃ

  4 – V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
  5 – Pozor! Tato houpačka je určen pouze pro domácí používání
  6 - Prostor pro umístění houpačky a stanu musí být vybrán tak, aby byl pro používání
       dodržen bezpečný odstup od stěn a jiných překážek
  7 - V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty
  8 - Výška stanu je 225 cm a šíře 214 cm.

Hračku používejte tam, kde je kolem min. 2 metry volného prostoru
 a pod dohledem dospělé osoby.
Existuje nebezpečí pádu dítěte mladšího 3 let vzhledem k tomu, 
že je výrobek svou velikostí a konstrukcí určen pro děti starší 3 let !!

Výrobek není určen pro děti do 3 let, doporučený věk 3 - 12 let.
 – Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání, nekomerční !!
VENKOVNÍ HRA ČKA !!
Případné užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnost a výšky
a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.
Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.
Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.
Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.
V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.
         Po vyřazení houpačky z používání (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte
         odpovědný zlikvidovat tuto houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala 
         a nezatěžovala životní prostředí
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