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POUŽITIE  

Súprava –  Skúmanie života v jazere  

 

Tento model je určený pre deti ako pomôcka na skúmanie a pozorovanie života v jazere a iných vodných plochách. 

Pomocou danej sady možno sledovať zaujímavý vodný život, kde sa na malej ploche dá nájsť veľa druhov zvierat 

a rastlín. Súprava umožňuje  zbieranie,  prenášanie a sledovanie prírodného materiálu. Má pomôcť vytvoriť si vzťah 

k prírode a životnému prostrediu. Súprava obsahuje: 

 odvetrávaná nádoba na vodu so zväčšovacím sklom, 

 vetraná nádobka na pozorovanie s jemným pravítkom, 

 nádoba na vodu, 

 špionážne zrkadlo s predĺžiteľnou rúčkou, 

 sieťka s predĺžiteľnou rúčkou, 

 pinzeta, 

 štetec. 

 

Deti môžu nazbierať prírodný materiál prostredníctvom pinzety, sieťky alebo prostredníctvom štetca, pokiaľ sa jedná o 

živočíchy s krehkou kostrou. Daný nazbieraný materiál môžu dať do nádobiek a sledovať ich. Zrkadielko možno využiť 

na pozorovanie života, ktorý býva schovaný pod rôznymi leknami a pod. 

 

Daná sada nie je určená deťom do 3 rokov. Je to vhodné pre deti od 6 rokov. 

 

KONŠTRUKCIA 

Model je vyrobený z plastu PVC. 

ROZMERY 

22x10x36cm. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY 

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete 

tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak 

i v priložených príručkách.  

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, bojlery, 

kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo.. Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú 

podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému 

a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu. 

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé 

časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov.  

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia 

do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých deti aby ste predišli prípadnému 

uduseniu.  
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K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo 

aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel. Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka 

podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná 

doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou 

obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené. 
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