
SKŁADANY BASEN DLA PSA
(120 x 30, 80 x 20 cm)

Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja 
obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploa-
tacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także 
instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Rozłóż basen i napełnij go wodą do dwóch trzecich wysokości. Basen należy umieścić na twar-
dej, płaskiej powierzchni wolnej od brudu i ostrych przedmiotów. Wypuść wodę z basenu za 
pomocą otworu spustowego i umyj basen co dwa do trzech dni (przy intensywnym użytko-
waniu lub większym zabrudzeniu nawet częściej). Do czyszczenia nie wolno używać agresy-
wnych środków czyszczących. Nie wolno stawiać basenu ani pozostawiać w bezpośrednim 
słońcu. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na stabilność koloru oraz żywotność pro-
duktu.
Ostrzeżenie: nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w basenie lub jego sąsiedztwie bez nadzoru!!!

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno 
wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w 
wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, 
jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 

odpowiada za błędy powstałe w druku.
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