
Pojoča žogica FelineToy z zvoki živali 
M267: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Pojoča žogica FelineToy. 

Prednosti 

• Uživali boste v razigranem razpoloženju svoje 

mačje prijateljice, 

• mačke bodo zadovoljile svojo potrebo po urjenju 

lova, 

• odlično se bodo zaposlile tudi medtem, ko vas ne bo doma, 

• igra se lahko sama ali v mačji družbi, 

• dodatna spodbuda za igro je zvok, ki ga oddaja žogica, 

• mačke so navdušene, ko lovijo črička, ptico ali žabo, 

• da se mucka navadi na novo igračo, ji lahko v poseben predalček dodate tudi ščepec mačje mete, 

• ker spodbuja mačko k aktivnosti, žogica preprečuje mačjo depresijo, 

• premer žogice je idealen za mačjo šapo: 5 cm, 

• material: EVA, 

• baterija v notranjosti omogoča do 10000 predvajanj zvoka. 

Uporaba 

Opazujte svojo mačjo prijateljico kako uživa v razigrani igri z žogico. Kako 

teče za njo, si jo podaja s šapami ali grize vanjo. Igro lahko spodbudite 

tako, da v za to namenjen predalček dodate ščepec mačje mete.  

V žogici FelineToy se bo, odvisno od barve, oglašala žival, ki bo vašo mucko 

spodbujala k igri in lovu. Izberite zvok črička (rumena), ptice (rdeča), žabo 

(modra) ali kar vse.  

 Opozorila 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 



Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje 

in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z 

odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.  

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali 

pogoltnejo majhne delce. 
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