
 
/CZ/ Hama Playa, outdoorové pouzdro, velikost XXL, černé     obj. č. 177781 
/CZ/ Hama Playa, outdoorové pouzdro, velikost XXL, růžové     obj. č. 177782 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použití 

 

1. Důležité upozornění 

• Děti si nesmí s výrobkem hrát. Děti smí čistit nebo používat výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby. 

• Tento výrobek není vhodný jako pomůcka na plávání či nadnášení ve vodě.  

 

 

 

 
2. Péče a údržba 

• Výrobek čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresívní čisticí prostředky. 
  Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda. 
• Zbytky vody s čisticím prostředkem pořádně umyjte pomocí čisté vody. 

• Po čištění výrobek důkladně vysušte zvenku i zevnitř. 
 
3. Záruka 

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 
nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění 
a varovaní. 
 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, Brno, 619 00, www.hama.cz 

         Upozornění - teplotní extrémy 

• Výrobek nepoužívejte při teplotách pod -5°C a nad +40°C. Extrémní chlad způsobuje tuhost materiálu, což má  
  za následek křehkost a hrozí zlomení. Extrémní horko způsobuje, že materiál příliš změkne a stává se propustný. 
• Nevystavujte výrobek ani jeho obsah dlouhému působení přímého slunečního záření. Zvýšená teplota uvnitř  
  pouzdra může poškodit pouzdro nebo jeho obsah. 
• Pouzdro nechrání obsah před UV zářením. 

 Poznámka - před prvním použitím 

• Před prvním použitím se ubezpečte, že je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu. 
• Zkontrolujte, zda se na pouzdře nenalézají malé dírky nebo jiné poškození. 
• Zkontroluje, či je gumové těsnění a těsnící lišta v pořádku. 

 Poznámka - režim "Touch-disable mode" 

• U zařízení, která mají zapnutý režim "Touch-disable mode" se může stát, že je nebudete moci přes pouzdro ovládat.  
  Pokud se to stane, vypněte výše zmíněný režim. 



 
/SK/ Hama Playa, outdoorové puzdro, veľkosť XXL, čierne                  obj. č. 177781 
/SK/ Hama Playa, outdoorové puzdro, veľkosť XXL, ružové                  obj. č. 177782 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie 

 

1. Dôležité upozornenia 

• Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Detí smú čistiť alebo používať výrobok iba pod dohľadom dospelej osoby. 

• Tento výrobok nie je vhodný ako pomôcka na plávanie či nadnášanie vo vode.  

 

 

 

 
2. Starostlivosť a údržba 

• Výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa žmolky a vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace  

  prostriedky. 

• Zvyšky slanej vody poriadne umyte pomocou čistej vody. 
• Po čistení výrobok dôkladne vysušte zvonku aj zvnútra. 
 
3. Záruka 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

         Upozornenie - teplotné extrémy 

• Výrobok nepoužívajte pri teplotách pod -5°C a nad +40°C. Extrémny chlad spôsobuje tuhosť materiálu, čo má  
  za následok krehkosť a hrozí zlomenie. Extrémna horúčava spôsobuje, že materiál príliš zmäkne a stáva sa  
  priepustný. 
• Nevystavujte výrobok ani jeho obsah dlhému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Zvýšená teplota vo vnútri  
  puzdra môže poškodiť puzdro alebo jeho obsah. 
• Puzdro nechráni obsah pred UV žiarením. 

 Poznámka - pred prvým použitím 

• Pred prvým použitím sa ubezpečte, že je výrobok nepoškodený a v dobrom stave. 
• Skontrolujte, či sa na puzdre nenachádzajú malé dierky alebo iné poškodenia. 
• Skontroluje, či je gumené tesnenie a tesniaca lišta v poriadku. 

 Poznámka - režim "Touch-disable mode" 

• Ovládanie dotykového displeja nemusí byť možné, keď je zapnutý režim "Touch-disable mode". V takom prípade  
  vypnite tento režim. 


