
ICEFUL
Zrób to sam: choinka lub bałwan

Umieść czystą ścierkę na produkcie i dokładnie wyprasuj, ponieważ był on  złożony w opakowaniu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Choinka:
26 szt. (gwiazdka, 3 płatki śniegu, 3 kulki, 3 cukierki, 2 jelenie, 3 laski, 2 prezenty, mały kapelusz, 2 dzwonki, 
Święty Mikołaj, bałwan, 2 buty).
Wymiary: 95 x 70 cm.

Bałwan:
17 sztuk (5 białych guzików, 2 czerwone policzki, 2 ręce, szalik, czapka, 4 czerwone guziki i zielony listek).
Wymiary: 100 x 50 cm.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Zawieś produkt na ścianie.
2. Za pomocą rzepów przyczep poszczególne części na całym produkcie.
3. Jeśli chcesz zdjąć produkt ze ściany, odczep wszystkie jego elementy, złóż je i wyprasuj przed ponownym 

użyciem. 



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• IceFul może być używany przez dzieci powyżej 3 roku życia pod opieką mentora lub w obecność doświad-

czonej osoby dorosłej.
• Nie zostawiaj zabawek w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
• Należy używać tylko części dołączonych do  zestawu.

Na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo i jakość produktów oferowanych w 
naszych sklepach.
ISprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden 
sposób zagrażać bezpieczeństwu ani zdrowiu jego użytkowników i innych osób podczas użytkowania. Podany 
zalecany wiek dziecka dla wybranego produktu firma Megasplet d. o. o. uzyskała od importera, dystrybutora, 
producenta lub przedstawiciela produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do używania konkretnego pro-
duktu jest określany przez producenta na podstawie obowiązujących przepisów i prawa, rozwoju sensorycz-
nego, motorycznego i umysłowego dziecka oraz relatywnych ograniczeń użytkowania.

Zalecany wiek i / lub obciążenie niech będą wskaznikiem do zakupu produktu. Wybierając produkt, weź pod 
uwagę okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony i na tej podstawie znajdź produkt, 
który będzie wspierał rozwój dziecka w każdym obszarze.

Podczas używania produktu należy przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego 
i prawidłowego użytkowania produktu oraz poniższych INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

1. Zabawki i artykuły, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia
Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, 
dlatego na tych produktach jest oznaczone jedno z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat.
Ostrzeżenie w postaci poniższego graficznego znaku:

Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie szczególnych zagrożeń, które wymagają tego środka ostrożności. 
Niniejszy punkt nie ma zastosowania do zabawek i produktów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, 
cechy, właściwości lub z innych ważnych powodów są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca 
życia.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten nie 
może być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomo-

INSTRUKCJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
• Trzymaj zabawkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wody, kurzu i poza zasięgiem 

zwierząt domowych
• Nigdy nie zanurzaj zabawki w wodzie.
• Pierz zabawkę ręcznie.
• Do czyszczenia nie używaj silnych środków czyszczących.



INSTRUKCJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

żesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby 
być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i 
zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy 
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, 
w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, że   produkt spełnia wymagania odpowiednich 
dyrektyw WE.


