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Hógömb ajándéktermékek használati és kezelési utasítása 
 

Tisztelt Vásárló! 
 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott 
Hógömb fantázianevű ajándéktermékek (a továbbiakban: Ajándéktermékek) 
felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

 

Kérjük, hogy jelen utasítást tanulmányozza át és annak megfelelően járjon el! 

 

1. Hógömb 

Hóember, rénszarvas, mikulás sapka tetejű üveg hógömb, felakasztható 
karácsonyfadísz. A termék törékeny, az eltört, lecsorbult részek sérülést 
okozhatnak. Mielőtt felakasztja, rögzíti a terméket, győződjön meg arról, 
hogy a terméket biztonságosan megtartja-e a kiszemelt függeszték. A 
termék törékeny, ha leesik eltörhet. Az eltört, elcsorbult részek sérülést 
okozhatnak. Az eltört termékben lévő folyadék elfogyasztása tilos! Nem 
játékszer! A termék apró alkatrészeket tartalmaz. A termék nem játék. 3 
éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. 

Anyaga: üveg és műanyag. 

A gömb feltöltve folyadékkal, tartalma:  

93% víz 

5% glikol 

2% polietilén 

Rendeltetésszerű használat során nem érintkezünk a feltöltő folyadékkal. 
Azonban, ha előre nem látható okokból mégis valaki lenyelné a 
termékben található folyadékot, akkor kis mértékű folyadék 
elfogyasztása esetén nagyobb mennyiségű víz megivása javasolt a lenyelt 
tartalom felhigítása céljából. Nagyobb mennyiségű elfogyasztása a 
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szájban és a felső emésztő szervekben kellemetlen érzést okoz, de 
mérgezéstől nem kell tartani. Bármilyen panasz, aggodalomra okot adó 
tünet észlelése esetén javasoljuk orvos felkeresését. 

 

Származási hely: Kína 

 

 

1. Biztonsági előírások: 

 

a. Az apró alkatrészeket tartalmazó ajándéktermékeknél fokozottan 
ügyelni kell arra, hogy kisgyermekek kezébe ne kerüljenek nehogy 
azokat a gyermek szájába vegye, lenyelje, vagy az orrába, fülébe 
dugja! 

b. Az ajándéktermékeket sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol kell tartani. A 
műanyag és szilikon alapanyagú termékek meggyulladhatnak, 
megolvadhatnak nyílt láng vagy sugárzó hő közelében.  

c. Enyhén nedves szivaccsal óvatosan áttörölhető.  
d. Mielőtt felakasztja, rögzíti a terméket, győződjön meg arról, hogy a 

terméket biztonságosan megtartja-e a kiszemelt függeszték. A termék 
törékeny, ha leesik eltörhet. 

e. Az eltört termékben lévő folyadék elfogyasztása tilos! 
f. Az üvegből készült ajándéktermékek törékenyek. Megcsorbulva vagy 

eltörve sérülést okozhatnak. 
g. Az ajándéktermékek emberi és állati fogyasztásra nem alkalmasak, 

elfogyasztásuk tilos!  
 
 

2. Környezetvédelmi előírások: 

Az ajándéktermékeket anyaguk szerint szelektív műanyag hulladékgyűjtőbe 
vagy a normál háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe 
lehet kidobni.  
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3. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig 
felhasználhatóak. Szavatossági idejük nincs.  

 

4. Az ajándéktermékek tárolása: 

Az ajándéktermékek száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen 
tárolandók.  

 

Az ajándéktermékek forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, 
Bécsi út 267. www.cardex.hu  

 


