
SMARTBUILDER™
МАГНИТНА ИГРАЧКА ЗА СГЛОБЯВАНЕ

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА

• 63 броя (36 пръчици и 27 топчета) или 126 броя (72 пръчици и 54 топчета)

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Цвят: сребрист 
• Размери: 24 мм (прчица), 8 мм (диаметър на топчето) 
• Материал: магнит, стомана 

1. Внимателно извадете магнитите от предоставената опаковка. 
2. Започнете да сглобявате. 



   ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа малки магнити. Погълнатите магнити могат да залепнат около червата и да причинят 
сериозни инфекции. Ако магнитите бъдат погълнати или вдишани, незабавно потърсете медицинска помощ. 
Безопасността и качеството на предлаганите в нашите магазини продукти са на първо място. Продуктите, които продаваме, 
трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и не трябва да застрашават безопасността или здравето на 
потребителите и другите по време на употреба. Посочената препоръчителна възраст на детето за всеки продукт е Megasplet 
d. о. о. получил от вносителя, дистрибутора, производителя или агента на продукта. Конкретната препоръчителна възраст 
на детето за употреба на отделен продукт се определя от производителя на базата на приложимите разпоредби и закони, 
сензорното, двигателното и умственото развитие на детето и относителните ограничения при употреба. Препоръчителната 
възраст и/или натоварване трябва да ви ориентират, преди да закупите продукта. Когато избирате продукт, вземете предвид 
обстоятелствата и уменията на детето и неговите силни и слаби страни и въз основа на това намерете продукт, който 
ще насърчи развитието на детето във всяка една област. Следвайте препоръките и инструкциите на производителя за 
безопасна и правилна употреба на продукта и следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, когато 
използвате продукта. 

    1. Играчки и артикули, които не са предназначени за употреба от деца под 36 месеца 
Имайте предвид, че някои играчки и продукти могат да бъдат опасни за деца под 36 месеца, така че тези продукти включват 
едно от предупрежденията: 
ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под 36 месеца. 
ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под три години. 
Предупреждение под формата на следното графично изображение:  
Това предупреждение е придружено от обяснение на специфичните опасности, които изискват тази предпазна мярка. 
Тази точка не се отнася за играчки и продукти, които поради своята функция, размери, характеристики, свойства или други 
основателни причини са очевидно неподходящи за деца под 36-месечна възраст. 

    2. Играчки за развлекателни дейности 
Терминът »играчка за развлекателна дейност« означава играчка за домашна употреба, в която поддържащата конструкция 
остава неподвижна по време на дейността и играчката е предназначена да даде възможност на децата да извършват 
някоя от следните дейности: скачане, катерене, люлеене, плъзгане, люлеене, въртене, пълзене или всяка комбинация от 
горепосочените дейности. Следното предупреждение е дадено на играчките за развлекателни дейности: 
ВНИМАНИЕ! Само за домашна употреба. 
Играчките за свободно време, прикрепени към рамка и, ако е необходимо, други играчки за свободно време са придружени 
от инструкции, които предупреждават за необходимостта от проверка и поддръжка на основните части на продукта 
(пружини, крепежни елементи, опори) на определени интервали и подчертават, че пада или се преобръща може да 
възникне, ако такава проверка не бъде извършена (напр. проверявайте състоянието на продукта преди всяка употреба) 
(сглобяване, защита, пластмасови части и/или електрически части). Ако откриете дефект, не използвайте продукта. 
Неспазването на инструкциите може да доведе до падане на продукта, преобръщане или причиняване на други повреди, 
ако те не са правилно сглобени. Трябва също да се предостави конкретна информация относно подходящата повърхност, 
върху която трябва да бъде поставена играчката. 

Правилно изхвърляне на отпадъци 
Символът на зачеркнат кош за боклук на вашия продукт или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва 
да се третира като битови отпадъци в ЕС. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за 
предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха 
могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването 
на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете 
се с местната администрация, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. 
Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС .


