
SMARTBUILDER™
ZABAWKA- MONTAŻ MAGNESÓW

ZESTAW ZAWIERA:

• 63 części (36 patyków i 27 kulek) lub 126 części (72 patyków i 54 kulek)

SPECYFIKACJE

• Kolor: srebrny
• Wymiary: 24 mm (patyk), 8 mm (średnica kulerk)
• Materiał: magnes, stal

1. Ostrożnie rozłóż magnesy z dostarczonego opakowania.
2. Rozpocznij montaż.



   UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe magnesy. Połknięte magnesy mogą utkwić w jelitach i spowodować poważne infekcje. 
W przypadku połknięcia lub wdychania magnesów należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. 
Bezpieczeństwo i jakość produktów dostępnych w naszych sklepach są dla nas najważniejsze. Sprzedawane przez nas produkty 
muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nigdy nie mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu użytkowników lub innych 
osób podczas ich użytkowania. Zalecany wiek dziecka dla każdego produktu został określony przez Megasplet d.o.o. na podstawie 
informacji od importera, dystrybutora, producenta lub przedstawiciela produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do korzystania 
z danego produktu jest określany przez producenta w oparciu o obowiązujące przepisy i prawa, rozwój sensoryczny, motoryczny 
i umysłowy dziecka oraz względne ograniczenia w użytkowaniu. Podany zalecany wiek i/lub obciążenie powinny być wskazówką 
przed zakupem produktu. Wybierając produkt, weź pod uwagę okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony, 
a następnie znajdź produkt, który będzie stymulował rozwój dziecka w każdym z tych obszarów. Podczas korzystania z produktu 
należy przestrzegać zaleceń i wskazówek, instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu 
oraz poniższych OSTRZEŻEŃ i PORAD BEZPIECZEŃSTWA.  
 
    1. Zabawki i produkty nieprzeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy 
 
Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, dlatego też produkty 
te opatrzone są jednym z poniższych ostrzeżeń: 
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.  
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. 
Ostrzeżenie ma postać następującego obrazu graficznego:  
Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie konkretnego zagrożenia, które wymaga zastosowania tego środka ostrożności. Punkt ten 
nie ma zastosowania do zabawek i artykułów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, cechy charakterystyczne, właściwości 
lub inne uzasadnione przyczyny są w sposób oczywisty nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.  
 
    2. Zabawki do spędzania wolnego czasu« 
Oznaczenie »zabawka do spędzania wolnego czasu« oznacza zabawkę do użytku domowego, w której konstrukcja nośna pozo-
staje nieruchoma podczas aktywności, a zabawka jest zaprojektowana w celu umożliwienia dzieciom wykonywania którejkolwiek 
z następujących czynności: skakanie, wspinanie się, huśtanie, zjeżdżanie, kołysanie, obracanie się, czołganie, pełzanie lub dowolna 
kombinacja tych czynności. Na zabawkach rekreacyjnych umieszcza się następujące ostrzeżenie:  
OSTRZEŻENIE! Tylko do użytku domowego.  
Do zabawek rekreacyjnych przymocowanych do ramy oraz, w razie potrzeby, do innych zabawek rekreacyjnych, dołączone są in-
strukcje wskazujące na potrzebę sprawdzania i konserwacji głównych części produktu (sprężyn, elementów złącznych, wsporników) 
w określonych odstępach czasu oraz wskazujące, że w przypadku nieprzeprowadzenia takich kontroli może dojść do upadku lub 
przewrócenia się produktu (np. przed każdym użyciem należy sprawdzić stan produktu (montaż, zabezpieczenie, części z tworzyw 
sztucznych lub części elektryczne)). Regularnie sprawdzać elementy zabezpieczające i podstawowe i w razie potrzeby dociągać 
je lub ponownie mocować. W przypadku stwierdzenia usterki nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie on naprawiony. 
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować upadek, przewrócenie się lub inne uszkodzenie produktu.) Do produktu musi 
być również dołączona instrukcja prawidłowego montażu zabawki, która wskazuje, które części mogą być niebezpieczne, jeśli nie 
zostaną prawidłowo zmontowane. Należy również podać szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniej powierzchni, na której 
zabawka ma być umieszczona.  
 
Właściwa utylizacja odpadów 
Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie powinien być traktowany jako 
odpad domowy zgodnie z prawem UE. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, zapobiegasz negatywnym skutkom dla śro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Recykling materiałów pomaga 
chronić przyrodę i zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy 
skontaktować się z odpowiednimi organami, centrum utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupi-
ony. Deklaracja producenta, że wyrób jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw UE.


