SENZOMOTORICKÝ KOBERČEK
Návod na použitie
Vážený zákazník, pred tým ako použijete tento výrobok si pozorne prečítajte návod na použitie
a odložte si ho pre použitie v budúcnosti. Odovzdajte ho prípadnému ďalšiemu majiteľovi výrobku.
Senzomotorický koberček sa používa na precvičovanie koordinácie a rovnováhy, stimuláciu a masáž
nožičiek. Pomáha ich zdravému vývoju, ako aj vývoju celého pohybového aparátu. Pomalá chôdza po
koberčeku formuje správnu klenbu nohy, v neposlednom rade ovplyvňuje imunitný systém a
zlepšuje prísun krvi do tela.
Bezpečnostné inštrukcie:
Odporúčaný vek : 3+ z dôvodu prítomnosti malých častí na koberčeku.
Cvičenie na senzomotorickom koberčeku prevádzajte pomalou chôdzou pod dohľadom dospelej
osoby.
Výrobok je určený na používanie v interiéri.
Pri cvičení umiestnite koberčeky na miesto, ktoré je bezpečné a v jeho blízkosti sa nenachádzajú
predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie (v prípade zakopnutia a pod.).
Koberčeky sa k sebe voľne položia a po cvičení je potrebné ich uložiť na bezpečné miesto. Koberčeky
nerolujte, iba poukladajte na seba.
Chráňte výrobok pred prachom, zdrojmi tepla, otvoreným ohňom, teplotami pod nulou, pred trvalou
vlhkosťou, vlhkými podmienkami a nárazmi.
Nečistoty z koberčeka jemne vytraste, opatrne povysávajte alebo použite čistiaci valček na textil.
Nepoužívajte vodu, mydlo, saponát, rozpúšťadlá ani žiadne iné agresívne prostriedky. Výrobok je
možné dezinfikovať ozónom, prípadne použiť UVC sterilizátorom na predmety.
Balančný prvok nafukujte iba ihlou, najlepšie navlhčenou v oleji. Nesprávnym nafukovaním sa môže
ventil pretlačiť dovnútra pologule. Na takto poškodený výrobok sa reklamácia nevzťahuje.
VAROVANIE:
-

Nebezpečenstvo zakopnutia. Dbajte na to, aby sa po koberčeku neskákalo, nebehalo.
Nebezpečenstvo udusenia. Nevytrhávať jednotlivé časti z koberčeka, obsahuje malé časti,
ktoré by mohli byť po odlepení nebezpečné.

Senzomotorický koberček je doplnkový stimulačný produkt, v žiadnom prípade nenahrádza lekárom
odporúčanú liečbu a nie je definovaný ako zdravotnícka pomôcka. Používanie senzomotorického
koberčeka odporúčame komunikovať s lekárom.
Kúpou koberčeka zákazník preberá na seba zodpovednosť v prípade zranenia spôsobeného
neopatrným cvičením/chôdzou a nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní.
Záručná doba:
24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku, na mechanické poškodenie sa reklamácia nevzťahuje.
Zo záruky sú vylúčené: všetky chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, poškodením alebo
neoprávnenými pokusmi o opravu. To platí aj pre bežné opotrebenie.

