
HOVER BALL LEBDEČA NOGOMETNA ŽOGA - BELA 

ES39943X (ES39945, ES39943) 

 

 

LASTNOSTI: 

 Uporablja zrak za premikanje po ravni površini 

 Za uporabo na ravni, gladki površini 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Zaščitna pena 

Utripajoče  
LED lučke 

ABS 

plastika 

4 x AA baterije 
(niso priložene) 



Predvidena uporaba 

Izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo in je zasnovan kot igrača za otroke, starejše 

od 36 mesecev.  

 

 

VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR!  

• Opozorilo! Ni primerna za otroke pod 36 mesecev starosti.  

• Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih. 

 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Starši in druge nadzorne osebe se morajo zavedati odgovornosti, saj lahko zaradi 

otrokovega naravnega nagona po igri in želje po eksperimentiranju računate s 

situacijami, za katere izdelek ni narejen. 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

 

 

 



Opozorila za baterije! 

• Uporabljajte izključno baterije istega proizvajalca in istega tipa. 

• Če sta bateriji izrabljeni ali če izdelka dalj časa ne uporabljate, odstranite bateriji. 

• Novih in rabljenih baterij se ne sme uporabljati skupaj. 

• Opozorilo! Baterij se ne sme polniti ali jih reaktivirati z drugimi sredstvi, ne sme se jih 

razstavljati, metati v ogenj ali z njimi povzročati kratkega stika. 

• Baterije vedno shranjujte izven dosega otrok. 

• Baterij, ki jih ni mogoče ponovno polniti, ne smete polniti. 

• Baterije za polnjenje se smejo polniti le pod nadzorom odrasle osebe. 

• Preden baterije za polnjenje polnite, jih vzemite iz izdelka. 

• S priključnimi sponkami se ne sme povzročati kratkega stika. 

 

 

Nevarnost! 

• S poškodovano ali izteklo baterijo ravnajte izredno previdno in jo nemudoma zavrzite v 

skladu s predpisi. Pri tem nosite rokavice. 

• Če pridete v stik z baterijsko kislino, prizadeto mesto operite z vodo in milom. V kolikor pride 

baterijska kislina v vaše oko, ga sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč! 

• Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora. 

• Baterij ni dovoljeno zaužiti! 

 

Opis igre 

Lebdenje žogi omogoča blazina zraka, ki nastane, ko žogo prižgete. S to neverjetno žogo lahko 

spremenite skoraj vsako ravno površino v športno igrišče, zunaj ali znotraj stanovanja! 

Uporabljate jo lahko na nizkih preprogah, lesenih tleh, pločniku, betonu … skoraj kjerkoli. 

Zunanji rob žoge je obdan z gumo, ki varuje vaše pohištvo in stene ter omogoča odlično 

odbijanje žoge. 

Z lebdečo žogo se lahko igrate na več načinov; vedno odlični klasični nogomet, inovativni 

zračni hokej, nepozabno kegljanje.   

 

 



Vzdrževanje, skladiščenje 
 

Upoštevajte, da redno vzdrževanje in čiščenje bistveno prispevata k varnosti in ohranitvi vašega 

izdelka. Izdelek je vedno potrebno hraniti suh in čist pri sobni temperaturi. 

 

POMEMBNO! Izdelek je potrebno čistiti samo z vodo, nikoli z agresivnimi čistilnimi sredstvi. 

Po čiščenju izdelek obrišite s suho čisto krpo. 

 

 

 

 

Napotki za odlaganje v smeti 
 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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