Vážený zákazníku,
chtěli bychom Vám upřímně poděkovat za zakoupení našeho výrobku. Právě jste udělali to nejbáječnější
rozhodnutí svého života, které zásadně změní Váš životní styl. S Hamakou se stanete svobodnější, získáte klid,
intenzita prožívání a relaxace vzroste. Začnete si více užívat, čas pro Vás ztratí hodnotu a vnímání se rozšíří
spolu s jemným pohupováním se nekonečným prostorem a propojením s přírodou.
Přejeme Vám mnoho příjemných chvil, strávených relaxací, válením, pohupováním, pokuřováním,
hraním či spánkem v naší síti nesíti.
Pro její bezpečné užití a správnou údržbu je důležité si pečlivě prostudovat následující řádky.

NOSNOST: maximální nosnost Hamaky je 180 kg
MATERIÁL: 100% nylon
ROZMĚR:
200x275 cm
-

-

-

Hamaka není hračka, a proto nikdy nenechávejte hrát si s ní děti bez dozoru
pro zavěšení Hamaky si vyberte dostatečně silné a fixované závěsy (stojany, úchyty k tomu určené,
větve či kmeny stromů), aby nemohlo dojít k jejich poškození (prasknutí větve či uvolnění úchytu),
pádu a zranění
zavěšujte Hamaku pouze v bezpečné výšce, aby v případě pádu nenastalo poranění
Hamaku pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění švů či vláken
kontrolujte lana nebo Slap strapy, které používáte k zavěšení Hamaky, zda nejsou poškozené
natržená, prodřená či jinak poškozená lana ihned vyměňte za nová
Hamaku v žádném případě nepřetěžujte ani extrémně nenamáhejte, je určena k běžnému
rekreačnímu využití
při prudkém, dlouhotrvajícím houpání může dojít z důvodu tření v místě provlečení šňůr k propálení
materiálu a přetavení šnůr – Hamaka k takovému zacházení není určena, a proto na toto při reklamaci
nebude brán zřetel
šňůry by neměly přijít do styku s jakýmikoliv chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny,
zásady); přijdou-li však do styku s výše uvedenými chemikáliemi mimo rozsah pH 5,5 až 8,5, dále je
nepoužívejte.

Údržba:
- Hamaku perte zásadně ručně, bez lan, při teplotě 30 °C a sušte ve stínu
- znečištěné provazy se mohou umýt ve vlažné vodě s malým přídavkem neutrálního čistícího
prostředku, opatrně je propláchněte a nechte sušit ve stínu
- nevystavujte dlouhodobě přímému slunci a dešti, barvy by mohly ztratit svou sytost

Správné ležení - diagonálně - rovná záda

Méně komfortní ležení – příliš prověšená hamaka

Příjemné houpání vám přeje
www.hamaka.eu

Líbí se Vám naše produkty? Napište nám svoje hodnocení, komentáře, dotazy, recenze nebo pošlete fotky
e-mail: info@hamaka.eu, * IG: hamaka_houpaci_site * FB: @hamaka.eu
Výrobce: Houpací sítě Hamaka s.r.o., Boubínská 1083/3, 251 01 Říčany, IČ 289 60 530

