
Dmuchana ośmiornica z natryskiem wodnym | Playtastic (NX3154)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• ośmiornica

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasięg zraszacza: do 2 metrów

• materiał: tworzywo sztuczne

• kolor: niebieski

• wymiary po nadmuchaniu(  ⵁ x wysokość): 90 x 45 cm

• waga: 430 g.

Szczegóły produktu

1. Otwór powietrzny ośmiornicy

2. Przyłącze węża ogrodowego

3. Otwór wodny

Przygotowanie

1. Otwórz otwór na wodę w dolnej części ośmiornicy i  napełnij  ją wodą, aby miała dobry

stojak i nie mogła się przewrócić. Następnie należy ponownie zamknąć otwór, aby woda nie

mogła się wydostać.

2. Otwórz  otwór  powietrzny  i  wydmuchaj  ośmiornicę  ustami  lub  pompką  powietrzną.

Następnie zamknij ponownie otwór powietrzny.

Użytkowanie

1. Podłącz wąż ogrodowy do czerwonego złącza węża ogrodowego.

2. Wpuść  wodę,  otwierając  kran.  Woda  jest  transportowana  do  góry  przez  ośmiornicę.

Zintegrowany zraszacz wody ma promień do 2 metrów, w zależności od ciśnienia wody.

Po użyciu

1. Wyłącz  wodę  i  odłącz  wąż  ogrodowy  od  czerwonego  przyłącza  wody,  aby  wyłączyć

zraszacz.



2. Usuń wodę z ośmiornicy.

3. Otwórz otwory wentylacyjne. Ściśnij je trochę, aby powietrze mogło się wydostać lub użyj

odpowiedniej pompy, aby je uwolnić.

4. Przed złożeniem i odłożeniem ośmiornicy należy pozwolić jej całkowicie wyschnąć.

5. Należy przechowywać produkt w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza  niniejszym,  że  produkt  NX-3154-675  jest  zgodny  z  Dyrektywą

Zabawkową 2009/48/WE.


