
SMARTBUILDER™
MAGNETICKÁ STAVEBNICE

SADA OBSAHUJE

• 63 kusů (36 tyček a 27 kuliček) nebo 126 kusů (72 tyčky in 54 kuliček)

POPIS

•  Barva: stříbrná
•  Rozměry: 24 mm (tyčka), 8 mm (průměr kuličky)
•  Materiál: magnet, ocel

1. Magnety opatrně vyjměte z obalu.
2. Začněte skládat.



   BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé magnety. Spolknuté magnety se mohou spojit ve střevech a způsobit vážné infekce. V 
případě spolknutí nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Bezpečnost a kvalita produktů, dostupných v našich prodejnách, je na prvním místě. Výrobky, které prodáváme, musí splňovat určité 
bezpečnostní požadavky a nesmí při používání ohrožovat bezpečnost nebo zdraví uživatelů a dalších osob. Uvedený doporučený 
věk dítěte Megasplet d.o.o. získal od dovozce, distributora, výrobce nebo zástupce pro prodej produktu. Konkrétní doporučený 
věk dítěte pro použití jednotlivého výrobku určuje výrobce na základě platných předpisů a zákonů, smyslového, motorického a 
duševního vývoje dítěte a relativních omezení používání. Před zakoupením produktu se orientujte podle doporučeného věku a/nebo 
obtížnosti. Při výběru produktu berte v úvahu okolnosti a dovednosti dítěte a jeho silné a slabé stránky a na základě toho vyberte 
produkt, který podpoří rozvoj dítěte v určité oblasti. Při používání výrobku dodržujte doporučení a pokyny, návody výrobce pro 
bezpečné a správné používání výrobku a následující UPOZORNĚNÍ a BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 

    1. Hračky a předměty, které nejsou určeny pro děti do 36 měsíců 
Nezapomeňte, že některé hračky a výrobky mohou být nebezpečné pro děti do 36 měsíců, proto tyto výrobky obsahují jedno z 
upozornění: 
UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. 
UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.
Upozornění ve formě následujícího grafického symbolu:  
K tomuto upozornění je přiloženo vysvětlení konkrétních nebezpečí, vyžadující potřebná opatření. Tento bod se nevztahuje na 
hračky a výrobky, které jsou svou funkcí, rozměry, specifikami, vlastnostmi nebo z jiných vážných důvodů jasně nevhodné pro děti 
do 36 měsíců. 

    2. Hračky pro volnočasové aktivity 
Pojmem »hračka pro volnočasové aktivity« je chápána hračka pro domácí použití, u které nosná konstrukce zůstává během 
činnosti nehybná a hračka je určena dětem k provádění některých následujících činností: skákání, šplhání, houpání, klouzání, točení, 
procházení, prolézání, lezení nebo jakákoli kombinace výše uvedených činností. Na hračkách pro volnočasové aktivity je uvedeno 
následujíjcí upozornění:  
UPOZORNĚNÍ! Jen pro domácí použití.  
K hračkám pro volný čas, připevněným k nosné konstrukci, případně k dalším hračkám pro volný čas jsou přiloženy pokyny s upo-
zorněním o nutnosti kontroly a údržby hlavní části (pružiny, upevňovací prvky, podpěry) a je zdůrazněno, že může dojít ke spadnutí 
nebo převrácení, pokud hračky nejsou pravidelně udržovány - např. před každým použitím zkontrolovat stav výrobku (montáž, 
ochrana,  plastové díly a/nebo elektrické části). Pravidelně kontrolujte bezpečnostní a základní prvky a v případě potřeby je přišro-
ubujte nebo dotáhněte. Pokud zjistíte závadu, neopravený výrobek nepoužívejte. Nedodržení pokynů může vést k pádu, převrácení 
nebo poškození výrobku. K výrobku musí být také přiložen návod pro správnou montáž hračky s uvedením, které části mohou být 
v případě nesprávné montáže, nebezpečné. Stejně tak musí být uvedeny informace o vhodném povrchu, na který má být hračka 
umístěna. 

Správná likvidace odpadu 
Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt podle EU nepatří mezi domovní odpad. Správná 
likvidace produktu pomůže předejít potenciálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být 
způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější infor-
mace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve 
kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.                                                                                                  


