
Houpací jednorožec

Gratulujeme k zakoupení houpacího jednorožce od naší společnosti. Aby Vám dlouho
přinášel radost a splnil Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním

následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud
jednorožce někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

Produkt není určen pro komerční použití.

● Před použitím hračky si pečlivě přečtěte tento návod.
● Jednorožce vždy sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně

fungovat.
● Tuto hračku by neměli používat dospělí.
● Tento výrobek obsahuje malé části. Nebezpečí udušení!
● Je určen pouze pro použití v domácnosti.
● Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby.
● Pokud jednorožec při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ihned kontaktujte obchod.

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

● Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
● Zkontrolujte správnou polaritu baterií.
● Pokud hračku nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterie.
● Pokud baterie vytečou, vyjměte je a místo vyčistěte.
● Kryt baterií musí být vždy pevně zajištěn.
● Pravidelná kontrola všech pohyblivých částí je naprosto nezbytná.
● Pravidelně se ujišťujte, že jsou všechny šrouby a matice pevně a spolehlivě

připevněny.
● Hračku pravidelně čistěte vlhkým hadříkem.
● Na čištění nepoužívejte agresivní chemické přípravky.

Pozor! Nevhodné pro děti mladší 10 měsíců.



1. Namontujte spojovací vzpěry a podběhy pomocí šroubů.
2. Vložte šrouby na nohách do připravených prohlubní na rám vahadla a upevněte konstrukci

přiloženými podložkami a maticemi.
3. Přišroubujte dřevěné úchyty na straně koňského krku na dodané šrouby.
4. Tato hračka je na baterie 3× AA (nejsou součástí balení).
5. Rozepněte suchý zip na břiše a vyjměte z brašny bateriový box.
6. Šroubovákem (není součástí dodávky) otevřete schránku na baterie.
7. Zavřete bateriový box a šroubovákem utáhněte šroub.
8. Vložte bateriový box zpět do brašny a zavřete ji na suchý zip.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k
recyklaci.


