
Návod na použitie 
Fidget Spinner predstavuje typ hračky, ktorá uvoľňuje stres, zvyšuje sústredenie a 

priaznivo pôsobí na celkovú pohodu
Spinner, ktoré umožňuje plynulé a rýchle točenie.

*1 Fidget Spinner je iba pomôckou na odbúravanie stresu a
môže prejaviť pri používaní Fidget Spinner
používaním produktu Fidget Spinner

Obsah balenia: 1x Fidget Spinner

Materiál: Plast / Kov 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

1. Fidget Spinner vyberte z
preprave 

2. Uchopte medzi prstami Fidget
medzi palec a ukazovák

3. Fidget Spinner nechajte točiť

*2 Výrobca a ani distribútor negarantuje presný čas točenia produktu Fid
roztočenie a teda čas točenia Fidget

 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Produkt nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Produkt môže obsahovať malé časti, hrozí riziko 
prehltnutia. 

2. Nie je vhodné strkať prsty a
alebo na iných častiach produktu Fidget
a poškodenia produktu.

3. Neodporúča sa zastavovať Fidget
Hrozí nebezpečenstvo zranenia a

4. Produkt nie je určený na používanie pri
5. Produkt nie je vhodné používa

ZÁRUČNÁ DOBA 

 

Návod na použitie - Fidget Spinner
predstavuje typ hračky, ktorá uvoľňuje stres, zvyšuje sústredenie a 

priaznivo pôsobí na celkovú pohodu*1. Základ tvorí ložisko umiestnené v strede 
, ktoré umožňuje plynulé a rýchle točenie. 

je iba pomôckou na odbúravanie stresu a tým zlepšenia celkovej pohody, ktorá sa 
Fidget Spinner a teda nie je garantované účinné odbúravanie stresu 

Fidget Spinner 

Fidget Spinner 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE: 

Spinner vyberte z balenia, ktoré slúži na ochranu preFidget Spinner

Uchopte medzi prstami Fidget Spinner v jeho strede, kde sa nachádza ložisko, ideálne 
ukazovák, a roztočte ďalším prstom alebo druhou rukou.
nechajte točiť/rotovať alebo ho roztáčajte podľa vlastného uváženia*

ani distribútor negarantuje presný čas točenia produktu Fidget Spinner na jedno 
teda čas točenia Fidget Spinner nie je dôvodom na reklamáciu produktu

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Produkt nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Produkt môže obsahovať malé časti, hrozí riziko 

Nie je vhodné strkať prsty a rôzne predmety do dier, ktoré sa nachádzajú na ramenách 
produktu Fidget Spinner. Hrozí nebezpečenstvo zranenia 

poškodenia produktu. 
Neodporúča sa zastavovať Fidget Spinner úmyselne prstami, rukou alebo inou časťou tela. 
Hrozí nebezpečenstvo zranenia a poškodenia produktu. 
Produkt nie je určený na používanie pri vedení motorového a nemotorového vozidla.

používať v podmienkach, kde by mohol pôsobiť rušivo na okolie.

Spinner 

predstavuje typ hračky, ktorá uvoľňuje stres, zvyšuje sústredenie a 

. Základ tvorí ložisko umiestnené v strede Fidget 

tým zlepšenia celkovej pohody, ktorá sa 
nie je garantované účinné odbúravanie stresu 

Fidget Spinner pri 

jeho strede, kde sa nachádza ložisko, ideálne 
druhou rukou. 

alebo ho roztáčajte podľa vlastného uváženia*2 

Spinner na jedno 
amáciu produktu 

Produkt nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Produkt môže obsahovať malé časti, hrozí riziko 

rôzne predmety do dier, ktoré sa nachádzajú na ramenách 
Spinner. Hrozí nebezpečenstvo zranenia 

Spinner úmyselne prstami, rukou alebo inou časťou tela. 

nemotorového vozidla. 
by mohol pôsobiť rušivo na okolie. 



Záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov a začína od dátumu zakúpenia. Používateľ 
produktu má v záručnej dobe nárok
vinou výrobcu. Termín opravy produktu je stanovený zákonom na 30 dní od dátumu 
písomného nahlásenia výrobcovi (distribútorovi).

 

LIKVIDÁCIA PRODUKTU FIDGET SPINNER

S produktom Fidget Spinner nesmie byť 
kovové aj plastové časti v závislosti od druhu produktu 
produkt na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto produktu zloženého z 
plastových a kovových časti, a
Fidget Spinner zakúpený a distribútor sa postará o likvidáciu v závislosti na pl
predpisoch o likvidácii odpadu.

 

Distribútor: SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov 

www.skvelydarcek.sk/fidget

Záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov a začína od dátumu zakúpenia. Používateľ 
produktu má v záručnej dobe nárok na bezplatné odstránenie všetkých porúch na produkte 
vinou výrobcu. Termín opravy produktu je stanovený zákonom na 30 dní od dátumu 
písomného nahlásenia výrobcovi (distribútorovi). 

LIKVIDÁCIA PRODUKTU FIDGET SPINNER 

nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom, keďže obsahuje 
kovové aj plastové časti v závislosti od druhu produktu Fidget Spinner. Prosíme dopravte 
produkt na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto produktu zloženého z 
plastových a kovových časti, alebo dopravte produkt distribútorovi, od ktorého bol produkt 

zakúpený a distribútor sa postará o likvidáciu v závislosti na pl
o likvidácii odpadu. 

SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov www.skvelydarcek.sk

 

 

 

www.skvelydarcek.sk/fidget-spinner 
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