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Návod Na použitie

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tento návod. Škody
spôsobené nedodržaním nasledovných pokynov nie je možné uplatniť
ako záručné opravy. Tuli ako výrobca ani predajca nie sú zodpovední 
za vzniknuté škody na majetku a zdraví v dôsledku nedodržania návodu
na použitie a pokynov uvedených v záručnom liste.

3k je skrýša, ktorá sa večer zmení na úložný priestor pre hračky... Jednu
stranu má farebnú a hravú, druhú zas nenápadne sivú. Je to variabilná
a praktická textilná hračka, ktorá bude každým dňom rozvíjať vašu 
kreativitu, aj kreativitu dieťaťa. Navyše, vďaka spojom na gombík  
a pútko si vaši najmenší vycibria jemnú motoriku. Je tepelne odizo-
lovaná, hodí sa do interiéru aj exteriéru. Každý 3k je pevný a je ušitý 
minimálne dvojitým švom.

Textilná hračka 3k je určená pre deti od 3 mesiacov do 9 rokov.

Toto pre vlastnú bezpečnosť (a kvalitu hračky 3k) určite nerobte:

- Nemanipulujte ostrými predmetmi v jej prítomnosti, aby ste ju nerozrezali.
- Nešúchajte ju po drsnom povrchu, mohlo by dôjsť k predratiu.
- Nevystavujte ju teplotám nad 40°C, zdrojom tepla a priamemu ohňu,  
 aby nedošlok degradovaniu výplne a obalu.
- Nehádžte ju do vody, mohlo by dôjsť k prieniku vody dovnútra.
- V žiadnom prípade ju nepoužívajte ako nafukovačku, môže dôjsť k utopeniu.
- Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu, pretože materiál, z ktorého  
 je vyrobená, nie je ÚV stály.
- 3k je možné čistiť len tak, ako je uvedené na etikete s ošetrovacími symbolmi.
- Ak používate hračku 3k na priamom slnku, manipulujte s ňou opatrne, aby ste
 predišli popáleniu od rozohriateho povrchu.
- 3k nemá podlepené švy, preto vo vlhkom prostredí, napr. vo wellness centrách,
 aquaparkoch či na priamom daždi, môže cez ne dôjsť k nasiaknutiu vlhkosťou. 
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Za tento produkt sme získali prestížne 
mezinárodné ocenenie Red Dot Award.i



» ZložENIE, roZMEry a úDržBa

Všetky použité materiály vyhovujú normám EÚ,
sú zdravotne  neškodné a antialergické.

Každý 3k je zložený z:
- vonkajšieho polyesterového obalu:
 100% PES
- vnútornej 100% polyetylénovej peny

rozmery a váha:
- rozmer v rozloženom stave: 185 x 115 cm
- rozmer v zbalenom stave: 65 x 65 x 15 cm
- váha 2,85 kg

Čistenie:
Každý výrobok má na originálnej tuli etikete so sériovým číslom uvedené ošetrovacie 
symboly. Čistite ho len tak, ako je uvedené na nej.

» ZárUKa

Základné informácie k záruke:
- Poskytnutá záruka sa vzťahuje na produkt vyrobený firmou Tuli.sk, s.r.o., Brati-
slavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, IČO 45248451, IČ DPH 
SK2022934716.

- Dĺžka záručnej doby je 2 roky. 
- Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov, látky a bežného zipsu.
- Záruka začína plynúť dátumom, keď bol tovar zakúpený.
- Záruku je možné uplatniť v predajnom mieste Tuli, kde bol produkt zakúpený, a to po 
predložení pokladničného bloku alebo faktúry.

Výnimky zo záruky:
Záruka sa nevzťahuje na zmenu odtieňa farby pôsobením slnečného a UV žiarenia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:
- Zašpinením, zatrhnutím, prederavením, prehryzením.
- Nesprávnym čistením a čistením silnými a agresívnymi prostriedkami.
- Neobyčajným vplyvom počasia (napríklad záplavy, zemetrasenie).
- Neobyčajným vplyvom chemických látok.
- Chybným použitím, a to zámerne, z nedbanlivosti alebo neznalosti.
- Ostrými predmetmi (nôž, nožnice, ostré hrany predmetov).
- Vystavovaním teplotám nad 40°C.
- Dlhodobým pôsobením vody a vodnej pary.
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Návod K použití

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Vady 
způsobené nedodržením následujících pokynů není možné uplatnit jako 
opravu v záruční době. Tuli jako výrobce a prodejce není zodpovědný 
za vzniklé škody na majetku a zdraví v důsledku nedodržení návodu na 
použití a pokynů uvedených v záručním listu.

3k je skrýš, která se večer změní na úložný prostor pro hračky... Jednu 
stranu má barevnou a hravou, druhou nenápadně šedou. Tato variabilní 
a praktická textilní hračka bude každým dnem rozvíjet Vaši kreativitu  
i kreativitu Vašeho dítěte. Navíc díky spojům na knoflík a poutko si Vaši 
nejmenší vytříbí jemnou motoriku. Je tepelně izolovaná, hodí se do 
interiéru i exteriéru. Každý 3k je pevný a je ušitý minimálně dvojitým 
švem.

Textilní hračka 3k je určená pro děti od 3 měsíců do 9 let.

Toto pro vlastní bezpečnost (a kvalitu hračky 3k) určitě nedělejte:

- Nemanipulujte ostrými předměty v její blízkosti, abyste ji nerozřezali.
- Netahejte ji po drsném povrchu, mohlo by dojít k protržení.
- Nevystavujte ji teplotám nad 40°C, zdrojům tepla a přímému ohni, aby nedošlo k 
 degradování výplně a obalu.
- Neházejte ji do vody, mohlo by dojít k průniku vody do vnitřku.
- V žádném případě ji nepoužívejte jako nafukovací matraci, může dojít k utopení.
- Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření, protože materiál, ze kterého je
  vyrobená, není UV stálý. 
- 3k je možné čistit jen tak, jak je to uvedené na etiketě s ošetřovacími symboly.
- Pokud používáte hračku 3k na přímém slunci, manipulujte s ní opatrně, abyste  
 předešli popálení od rozehřátého povrchu.
- 3k nemá podlepené švy, proto ve vlhkém prostředí, např: ve wellness centru, 
 aquaparku či na přímém dešti, může nasáknout vlhkost.

Za tento produkt jsme získali prestižní 
mezinárodní ocenění Red Dot Award.
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» SložENí, roZMěry a úDržBa

Všechny použité materiály vyhovují normám EU, jsou zdravotně nezávadné 
a antialergické.

Každý 3k je složený z:
- vnějšího polyesterového obalu: 100% PES
- vnitřní 100% polyetylénové pěny

rozměry a váha:
- rozměr v rozloženém stavu: 185 x 115 cm
- rozměr ve složeném stavu: 65 x 65 x 15 cm
- váha 2,85 kg

Čištění:
Každý výrobek má na originální tuli etiketě se sériovým číslem uvedené ošetřovací 
symboly. Čistěte ho jen tak, jak je uvedené na etiketě.

» ZárUKa Za jaKoST

Základní informace k záruce:
- Poskytnutá záruka se vztahuje na produkt vyrobený firmou Tuli.sk, s.r.o.  
 Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, IČO 45248451,  
 IČ DPH SK2022934716.
- Délka záruční doby je 2 roky. 
- Záruka se vztahuje na chybné vyhotovení švů, látky a běžného zipu. 
- Záruka začíná plynout od data, kdy byl produkt zakoupený.
- Záruku je možné uplatnit v prodejním místě Tuli, kde byl produkt zakoupený, a to po  
 předložení pokladního dokladu nebo faktury.

Výjimky ze záruky:
Záruka se nevztahuje na změnu odstínu barvy působením slunečního a UV záření.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené:
- Zašpiněním, zatrhnutím, proděravěním, prokousnutím. 
- Nesprávným čištěním a čištěním silnými a agresivními prostředky.
- Neobyčejným vlivem počasí (například záplavy, zemětřesení).
- Neobyčejným vlivem chemických látek.
- Chybným použitím, a to záměrně, z nedbalosti nebo neznalosti.
- Ostrými předměty (nůž, nůžky, ostré předměty).
- Vystavováním teplotám nad 40°C.
- Dlouhodobým působením vody a vodní páry.

Za tento produkt jsme získali prestižní 
mezinárodní ocenění Red Dot Award.



iNstructioNs for use

Please read these instructions carefully before using the product. Defects 
caused by failure to comply with the following instructions cannot be 
repaired under warranty. Tuli, as the manufacturer and seller, are not 
responsible for any damages to property or health resulting from not 
complying with the instructions for use and the instructions within the 
warranty certificate.

3k is a hiding place that turns into storage for toys at night... One side 
is colourful and playful, the other grey and inconspicuous. This flexi-
ble and practical textile toy will help develop your child’s and your own 
creativity every day. What’s more, your smallest ones can practise their 
fine motor skills thanks to its button and loop joints. 3k is insulated and 
suitable for indoors and outdoors. Each 3k is durable and sewn with 
double seams or more. 

The 3k textile toy is designed for children from 3 months to 9 years of age.

For your own safety (and to maintain the high quality of the 3k toy), make sure 
to obey the following guidelines:

- Do not handle sharp objects in its presence in order not to cut it.
- Do not rub it against rough surfaces as this could cause abrasion.
- Do not expose it to temperatures above 40°C, or to any sources of heat and direct 
 fire in order to not degrade the filling or the lining.
- Do not throw it in water as water could get inside.
- Never use it as a lilo as this could cause drowning.
- Do not expose it to direct sunlight as the material that it is made of is not UV 
 resistant.
- 3k can only be cleaned as it is stated on the label with treatment pictograms.
- If you use the 3k toy in direct sunlight, handle it carefully in order to prevent 
 being burnt by its hot surface.
- 3k does not have sealed seams, therefore in damp environments, e.g. in wellness 
centres, aquaparks and in direct rain, humidity can get inside through the seams.

We were awarded the prestigious international  
Red Dot Award for this product.
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» ThE CoMpoSITIoN, DIMENSIoNS  
   aND MaINTENaNCE

All the used materials comply with the EU standards, they are harmless to health and 
antiallergenic.

Each 3k consists of:
- outside: a polyester lining: 100% PES
- inside: 100% polyethylene foam

Dimensions and weight:
- Dimensions when unwrapped: 185 cm x 115 cm
- Dimensions when wrapped: 65 cm x 65 cm x 15 cm
- Weight: 2.85 kg

Cleaning:
Each product has an original Tuli label with a serial number with treatment  
pictograms on it. Clean the product only in the way described on the label.

» WarraNTy

Essential Information about the Warranty:
- The warranty applies to the product produced by the company named Tuli.sk, s.r.o., 
Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, Slovak republic, ID: 45248451, VAT No.: 
SK2022934716.

- The length of the warranty period is 2 years. 
- The warranty applies to faultily manufactured seams, materials and conventional zip.
- The warranty period starts running on the date when the goods are purchased.
- The warranty can be applied at the Tuli sales point where the product was purchased, 
 after showing the sales receipt or invoice.

Exceptions from the Warranty:
The warranty does not apply to the change of the shade of the colour due to sunlight 
and UV radiation.

The warranty does not apply to damages caused by:
- soiling, tearing, perforating, biting through.
- improper cleaning and cleaning with strong and aggressive detergents.
- unusual weather effects (e.g. floods, earthquakes).
- unusual effects of chemical substances.
- improper use, either by intention, negligence or ignorance.
- sharp objects (knives, scissors, sharp edges of objects).
- exposure to temperatures above 40°C.
- longterm exposure to water or steam.



BedieNuNgsaNleituNg

Vor der Verwendung des Produkts lesen Sie bitte diese Anleitung sorg-
fältig durch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der nachfolgenden 
Hinweise entstehen, kann keine Reparatur auf Garantie verlangt werden. 
Tuli ist weder als Hersteller noch als Händler für Schäden an Eigentum 
und Gesundheit verantwortlich, die auf Grund der Nichteinhaltung dieser 
Anweisungen und der Anweisungen im Garantiebrief entstanden sind.

3k ist ein Versteck, das sich am Abend in einen Stauraum für Spielzeug 
verwandelt. Die eine Seite ist bunt, die andere ist unauffällig grau. Dieses  
variable und praktische Textilspielzeug wird jeden Tag die Kreativität  
Ihrer Kinder und auch Ihre eigene fördern. Dank der Verbindung mit 
Knopf und Schlaufe werden Ihre Kleinsten ihre feinmotorischen Fähig-
keiten verfeinern. Es ist thermisch isoliert, es kann also drinnen sowie 
auch draußen verwendet werden. 3K ist fest und doppelt genäht.

3k Textilspielzeug ist für Kinder ab 3 Monaten bis 9 Jahren geeignet. 
 
Bitte vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit (und zur Qualitätserhaltung des 
Spielzeugs) die folgenden Punkte:

- Hantieren Sie nicht mit scharfen Gegenständen in der Nähe des Spielzeugs, 
 um es nicht zu zerschneiden. 
- Schieben Sie es nicht auf rauen Oberflächen, es könnte einen Abrieb geben.
- Setzen Sie es nicht einer Hitze von mehr als  40 ° C, Heizungsanlagen und  
 direktem Feuer aus, um Füllungsabbau und Bezugsbeschädigung zu vermeiden. 
- Werfen Sie es nicht ins Wasser, es könnte Wasser in das Spielzeug sickern. 
- Das Spielzeug kann auf keinen Fall auf dem Wasser als Luftmatratze benutzt 
 werden, da sie nicht trägt, Wasser eindringen kann bzw. sie es aufsaugt und 
 untergeht. 
- Setzen Sie es nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Das Material, aus 
 dem es hergestellt ist, ist nicht UV-stabil.
- 3k kann nur auf die Weise gereinigt werden, wie es auf dem Etikett mit den  
 Textilpflegehinweisen angezeigt ist.
- Wenn Sie das 3k Spielzeug in der Sonne benutzen, hantieren Sie vorsichtig 
 damit, um Verbrennungen durch die erhitzte Oberfläche zu vermeiden. 
- 3k hat keine versiegelten Nähte, in feuchten Umgebungen, z.B. in Wellness-
 -Zentren, in Aquaparks oder im direkten Regen kann es dadurch zu 
  Wassereintritt kommen. 

Für dieses Produkt haben wir den renommierten
internationalen Preis Red Dot Award erhalten.
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» DIE ZUSaMMENSETZUNg, 
   gröSSE UND pflEgE

Alle Materialien entsprechen den EU-Standards, sind antiallergisch und nicht toxisch.

jedes 3k besteht aus:
Bezug: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyethylen-Schaum

Maße und gewicht:
Maße im ungefalteten Zustand: 185 x 115 cm
Maße im gefalteten Zustand:  65 x 65 x 15 cm
Gewicht: 2,85 kg

reinigung:
Jedes Produkt hat ein original Tuli Etikett mit einer Seriennummer und Pflegehin- 
weisen. Man sollte das Spielzeug nur so reinigen, wie dort angegeben.

» garaNTIE

grundlegende Informationen zur garantie:

- Die Garantie gilt für Produkte hergestellt von Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 
  Most pri Bratislave, Slowakische Republik, ID: 45248451, UST-ID: SK2022934716.
- Die Länge der Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre.
- Die Garantie deckt die mangelhafte Beschaffenheit der Nähte, des Stoffs und der 
 gewöhnlichen Reißverschlüsse ab.
- Die Garantie beginnt mit dem Tag, an dem sie das Produkt gekauft haben. 
- Die Garantie kann man nach Vorlage des Kassenzettels oder der Rechnung an der 
 Tuli Verkaufsstelle geltend machen, an der Sie das Produkt gekauft haben.

garantieausschluss
Die Garantie gilt nicht für die Veränderung des Farbtons, welcher auf Grund der Son-
nen- und UV-Einstrahlung entstanden ist.

Die Garantie gilt nicht für Schäden verursacht durch:
- Verschmutzung, Hängenbleiben an scharfen Kanten, Aufstechen oder Durchbeißen
- falsche Reinigung oder Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- ungewöhnliche Witterungsbedingungen (z.B. Hochwasser, Erdbeben, usw.)
- ungewöhnliche Einflüsse von Chemikalien
- falschen Gebrauch, egal ob absichtlich, fahrlässig oder unkundig
- scharfe Gegenstände (Messer, Schere, scharfe Kanten)
- Aussetzen von Temperaturen über 40 ° C
- längeres Aussetzen von Wasser und Dampf








