
Přebalovací pult

Gratulujeme k zakoupení přebalovacího pultu od naší společnosti. Aby Vám pult dlouho přinášel
radost a splnil Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který
poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud pult někomu půjčíte nebo

darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Výrobek smí montovat pouze dospělé osoby.
● Doporučujeme, aby pult montovaly 2 dospělé osoby krok za krokem podle pokynů.
● Nedoporučujeme používat vrtačky / akumulátorové šroubováky, protože mohou

pult poškodit. Používejte pouze ruční šroubováky.
● Vždy sestavujte pult podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
● Ujistěte se, že jsou všechny díly řádně upevněny a že jsou pravidelně kontrolovány.
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud postavíte pult z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo dešti. To může urychlit deformaci
a změnu barvy nebo způsobit praskání.

● Nikdy nenahrazujte poškozené nebo opotřebované díly z jiných výrobků.
● Používejte pouze náhradní díly dodané výrobcem.
● Nestůjte a neseďte na přebalovacím pultu.
● Nepokládejte horké předměty (horké nápoje) přímo na povrch.
● Vhodné pouze pro děti do 12 měsíců s maximální hmotností 15 kg.
● Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých chemikálií.
● Nepoužívejte bělidla ani drátěnky.
● K údržbě použivejte vlhký hadřík.
● Obalové materiály, jako je fólie, sáčky a pěna, uchovávejte mimo dosah kojenců a

dětí.



Protože přebalovací podložka není součástí dodávky, doporučujeme vám, abyste si
zakoupili vhodnou přebalovací podložku. Před nákupem si nejprve přečtěte
následující informace.

1. Podložka na přebalovací pult by měla pasovat na náš přebalovací pult.
2. Podložka na přebalovací pult může být vyrobena ze žinylky, krátkého plyše,

bavlny atd.
3. Měkký, pružný materiál, vaše dítě se bude cítit pohodlněji.

Seznam dílů:




















