
ANTI STRESS ŽOGICE,3 KOS RAZLIČNE TEŽAVNOSTI 

ES26860 

 

 

LASTNOSTI: 

 Količina: 3 kosi 

 Material: termoplastični kavčuk 

(TPR) 

 Površina: hrapava 

 premer: 50 mm 

 Teža: 60 g / pc 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek je primeren za sprostitev v stresnih trenutkih. Žogico lahko preprijemamo med rokami, 

da se lažje zberemo in se sprostimo, ali pa si vzamemo minuto odmora za sprostitev. Primerna 

je za vse, ki želite okrepiti in razgibati mišice v področju zapestja in prstov po napornem delu 

v pisarni s tipkovnico in miško in drugimi monotonimi gibi. 

 

Varnostna opozorila 

•  Izdelek ni igrača in jo je treba, če je ne uporabljate, shraniti otrokom nedostopno. 

• Otroci in mladostniki smejo uporabljati izdelek le pod nadzorom. 

• Pred vsako uporabo izdelka preverite morebitne poškodbe ali obrabo. Izdelek je dovoljeno 

uporabljati le v brezhibnem stanju! 

• Zavarujte izdelek pred sončno svetlobo. 

• Preprečite stik z ostrimi, vročimi, koničastimi ali nevarnimi predmeti. Poskrbite, da na vašem 

območju uporabe ni ostrih predmetov. 



Posebna previdnost – nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

izdelka in jih imejte pod nadzorom. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in telesni 

razvoj otrok. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite izdelek glede 

poškodb ali obrabe. Varnost izdelka lahko zagotovite le, če se ga redno pregleduje glede 

poškodb in obrabe. V primeru poškodb izdelka ne smete več uporabljati. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vlažno krpo in nato do suhega obrišite. POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi 

sredstvi. 

 

Napotki za odstranitev v smeti 

Embalažo in proizvod odstranite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti 

odstranite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. 

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. 
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