
SMARTBUILDER™
JOC MAGNET DE ASAMBLARE

SETUL INCLUDE

• 63 bucăți (36 bețe și 27 bile),126 bucăți (72 bețe și 54 bile) 

SPECIFICAȚII

• Culoare: argintiu
• Dimensiune: 24 mm (bățul), 8 mm (diametrul bilei)
• Material: magnet, oţel

1. Scoateți cu grijă magneții din ambalajul inclus.
2. Începeți să asamblați.



   INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI

AVERTISMENT: Acest produs conține magneți mici. Magneții înghițiți se pot lipi în jurul intestinului și pot provoca infecții grave. 
Dacă magneții sunt înghițiți sau inhalați, solicitați imediat asistență medicală. 
Siguranța și calitatea produselor disponibile în magazinele noastre sunt pe primul loc. Produsele pe care le vindem trebuie să 
îndeplinească anumite cerințe de siguranță și nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor și a altora în timpul 
utilizării. Vârsta recomandată și declarată a copilului pentru fiecare produs este obținută de către Megasplet d. o. o. de la impor-
tatorul, distribuitorul, producatorul sau agentul produsului. Vârsta specifică recomandată a copilului pentru utilizarea unui produs 
individual este determinată de producător pe baza reglementărilor și legilor aplicabile, a dezvoltării senzoriale, motorii și mentale a 
copilului și a restricțiilor relative de utilizare. Vârsta și/sau sarcina recomandată ar trebui să vă ghideze înainte de a cumpăra pro-
dusul. Atunci când alegeți un produs, țineți cont de circumstanțele și aptitudinile copilului și de punctele forte și slabe ale acestuia 
și, pe baza acestuia, găsiți un produs care să ajute la dezvoltarea copilului în fiecare domeniu. Urmați recomandările și îndrumările, 
instrucțiunile producătorului pentru utilizarea în siguranță și corectă a produsului și următoarele AVERTIZĂRI și INSTRUCȚIUNI 
DE SIGURANȚĂ atunci când utilizați produsul.
1. Jucării și articole care nu sunt destinate utilizării de către copiii cu vârsta de sub 36 de luni 
Rețineți că unele jucării și produse pot fi periculoase pentru copiii sub 36 de luni, așa că aceste produse includ unul dintre averti-
smentele: 
AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta de sub 36 de luni. 
AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta de sub trei ani.
Avertizare sub formă de pictogramă: 
Acest avertisment este însoțit de o explicație a pericolelor specifice care necesită această precauție. Acest punct nu se aplică jucării-
lor și produselor care, din cauza funcției, dimensiunilor, caracteristicilor, proprietăților sau altor motive întemeiate, sunt în mod 
evident nepotrivite copiilor sub 36 de luni.

2. Jucării pentru activități în timpul liber
Termenul „jucărie pentru activități de agrement” înseamnă o jucărie pentru uz casnic în care structura de susținere rămâne stați-
onară în timpul activității și jucăria este destinată să permită copiilor să efectueze oricare dintre următoarele activități: sărituri, 
cățărare, legănare, alunecare, legănare, rotire sau orice combinație a activităților menționate anterior. Următorul avertisment este 
specificat pe jucăriile pentru activități de agrement: 
AVERTIZARE! Doar pentru uz casnic. 
Jucăriile de agrement atașate de cadru și, dacă este necesar, alte jucării de agrement, sunt însoțite de instrucțiuni care avertizează 
asupra necesității verificării și întreținerii principalelor părți ale produsului (arcuri, elemente de fixare, suporturi) la anumite intervale 
și avertizează asupra pericolului de cădere sau răsturnare. Poate apărea în cazul în care nu se efectuează o astfel de verificare, de 
ex. verificați starea produsului înainte de fiecare utilizare (asamblare, protecție, piese din plastic și/sau piese electrice). Dacă con-
statați un defect, nu utilizați produsul decât dacă a fost remediat. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la căderea produsului, 
răsturnarea sau cauzarea altor deteriorări. De asemenea, trebuie furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată pe 
care urmează să fie amplasată jucăria.

Pravilno odlaganje odpadkov
Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți 
ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea 
necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru 
informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor 
menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE 
aplicabile. 


