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Důležité	  upozornění	  pro	  reklamace:	  
	  
Vážení	  zákazníci,	  
Zakoupením	  vodního	  skákadla	  Water-‐Bird	  jste	  zakoupili	  výrobek,	  který	  by	  při	  nesprávném	  používání	  
mohl	  být	  poškozen.	  Proto	  jsme	  si	  dovolili	  připravit	  tento	  dokument:	  
	  
Jízda	  na	  vodním	  skákadle	  Water-‐Bird	  musí	  probíhat	  na	  vodě,	  hluboké	  minimálně	  2	  metry	  –	  
toto	  je	  základní	  pravidlo,	  kterým	  se	  řídíme	  při	  posuzování	  možných	  reklamací.	  
	  
Tzn.	  není	  možné	  uplatňovat	  závadu	  jako	  reklamaci	  pokud	  budou	  zjištěny	  tyto	  skutečnosti:	  	  
A)	  zlomená	  přední	  „noha“	  s	  plastovou	  špičkou–	  k	  této	  závadě	  dojde	  vždy,	  pokud	  je	  uživatel	  zkouší	  první	  
jízdy	  na	  vodě	  s	  malou	  hloubkou.	  Při	  startu	  zapíchne	  špičku	  pod	  vodu	  a	  dojde	  k	  dopadu	  na	  dno.	  Tento	  díl	  
samozřejmě	  nemůže	  vydržet	  váhu	  celého	  těla	  –	  závada:	  zlomená	  přední	  noha,	  ohnutá	  a	  prasklá	  přední	  
plastová	  špička.	  
B)	  Vytržené	  šrouby,	  které	  drží	  nasunuty	  ve	  spodním	  dlouhém	  nosném	  křídle	  –	  uživatel	  dosedl	  na	  dno	  a	  
pokračoval	  v	  HOPsání.	  Další	  možností	  je	  nádaz	  křídlem	  do	  mola	  –	  prostě	  něco	  musí	  povolit.....	  Pokud	  jsou	  
na	  spodku	  křídla	  škrábance	  reklamace	  nebude	  automaticky	  uznána.	  
C)	  Vytržená	  přední	  plastová	  špička	  
D)	  Najetí	  se	  skákadlem	  na	  mělčinu	  při	  dojezdu,	  start	  z	  mělčiny	  
E)	  Prasklá pružina–systematická	  jízda	  na	  mělčině	  s	  narážením	  na	  dno,	  stoj	  na	  skákadle	  na	  břehu,	  nebo	  na	  
vodním	  dně	  a	  naznačování	  pohybů	  řidítky....	  
Doporučujeme	  být	  velmi	  opatrní	  při	  půjčování	  skákadla.	  
	  
Náhradní	  díly	  máme	  samozřejmě	  skladem,	  použitý	  materiál	  na	  skákadle	  je	  jednoduše	  svařitelný	  u	  každého	  
zámečníka,	  který	  sváří	  hliník.	  
Po	  zakoupení	  skákadla	  a	  prvních	  jízdách	  doporučujeme	  vždy	  zkontrolovat	  utažení	  šroubů	  na	  hlavním	  
nosném	  křídle,	  dotažení	  spodního	  předního	  křidélka	  a	  vizuální	  kontrolu	  správnosti	  nasunutí	  horních	  stojen	  
do	  spodního	  hlavního	  křídla....	  
Přejeme	  Vám	  hodně	  zábavy	  a	  hlavně	  jízd	  bez	  nehod.	  
	  
Tým	  HOPsej.cz	  


