
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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!

V044D Kávová sada Nastka růžová pro 36 ks, Polesie  

Popis:

Sada obsahuje všechny nezbytné prvky pro přípravu občerstvení pro malého kuchaře.

Nádobí je zcela vyrobeno z odolného plastu.

Jsou klamně podobné skutečným příborům.

Jasné pastelové barvy osloví každou malou dámu.

Hračky budou také skvěle fungovat na pískovišti.

Sada obsahuje:

6x   talíře

6x šálky

6x vidlice

6x lžičky

6x nože

1x džbán

1x solnička

1x pepřenka

1x pánev

1x hrnec s víkem

Vše zabalené v síti.

DOPORUČENÝ VĚK:3+          

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt je doporučený od 3 let. Obsahuje malé částice, mohlo by dojít k udušení 
dítěte.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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