
SMARTBUILDER™
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• 63 κομμάτια (36 μπαστούνια και 27 μπάλες) ή 126 κομμάτια (72 ξυλάκια και 54 μπάλες)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•  Χρώμα: ασημί
•  Διαστάσεις: 24 mm (ράβδος), 8 mm (διάμετρος μπάλας)
•  λικό: μαγνήτης, χάλυβας

1. Διπλώστε προσεκτικά τους μαγνήτες από την εσώκλειστη συσκευασία.
2. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση.



   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μικρούς μαγνήτες. Οι μαγνήτες που καταπίνονται μπορεί να κολλήσουν γύρω 
από το έντερο και να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις. Εάν οι μαγνήτες καταποθούν ή εισπνευστούν, αναζητήστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στα καταστήματά μας προηγούνται. Τα προϊόντα που πουλάμε 
πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των 
χρηστών και άλλων κατά τη χρήση. Η αναφερόμενη συνιστώμενη ηλικία του παιδιού για κάθε προϊόν είναι Megasplet d. ο. 
ο. λαμβάνεται από τον εισαγωγέα, τον διανομέα, τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του προϊόντος. Η συγκεκριμένη 
συνιστώμενη ηλικία του παιδιού για τη χρήση ενός μεμονωμένου προϊόντος καθορίζεται από τον κατασκευαστή με βάση 
τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους, την αισθητηριακή, κινητική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού και τους σχετικούς 
περιορισμούς στη χρήση. Η συνιστώμενη ηλικία ή/και φορτίο θα σας καθοδηγήσει πριν αγοράσετε το προϊόν. Όταν επιλέγετε 
ένα προϊόν, λάβετε υπόψη τις συνθήκες και τις δεξιότητες του παιδιού και τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και με βάση 
αυτό βρείτε ένα προϊόν που θα προάγει την ανάπτυξη του παιδιού σε κάθε τομέα. Ακολουθήστε τις συστάσεις και τις οδηγίες, 
τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος και τις ακόλουθες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

    1. Παιχνίδια και αντικείμενα που δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 36 μηνών
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα παιχνίδια και προϊόντα μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επομένως μία 
από τις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε αυτά τα προϊόντα:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.
Προειδοποίηση με τη μορφή της παρακάτω γραφικής εικόνας: 
Αυτή η προειδοποίηση συνοδεύεται από επεξήγηση των συγκεκριμένων κινδύνων που απαιτούν αυτήν την προφύλαξη. Αυτό 
το σημείο δεν ισχύει για παιχνίδια και προϊόντα τα οποία, λόγω της λειτουργίας, των διαστάσεων, των χαρακτηριστικών, των 
ιδιοτήτων ή άλλων βάσιμων λόγων, είναι σαφώς ακατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών.

    2. Παιχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Ο όρος »παιχνίδι δραστηριοτήτων αναψυχής« σημαίνει ένα παιχνίδι για οικιακή χρήση στο οποίο η δομή στήριξης παραμένει 
ακίνητη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και το παιχνίδι προορίζεται για τα παιδιά να εκτελέσουν οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες δραστηριότητες: άλμα, αναρρίχηση, λίκνισμα, ολίσθηση, λίκνισμα, περιστροφή , ανίχνευση, ανίχνευση ή 
οποιοσδήποτε συνδυασμός των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. Η ακόλουθη προειδοποίηση δίνεται στα παιχνίδια για 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μόνο για οικιακή χρήση.

Τα παιχνίδια αναψυχής που είναι προσαρτημένα στο πλαίσιο και, εάν χρειάζεται, άλλα παιχνίδια αναψυχής, συνοδεύονται από 
οδηγίες που προειδοποιούν για την ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των κύριων εξαρτημάτων του προϊόντος (ελατήρια, 
συνδετήρες, στηρίγματα) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τονίζουν ότι πέφτει ή ανατρέπεται μπορεί να συμβεί εάν 
δεν πραγματοποιηθεί τέτοιος έλεγχος (π.χ. ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος πριν από κάθε χρήση) (συναρμολόγηση, 
προστασία, πλαστικά μέρη ή/και ηλεκτρικά μέρη). Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του 
προϊόντος, την ανατροπή ή την πρόκληση άλλης ζημιάς.) δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Πρέπει επίσης να παρέχονται 
ειδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί το παιχνίδι.

Η σωστή τοποθέτηση του »σύμβολο διασταυρούμενου κάδου« στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι ένα τέτοιο 
προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν φροντίσετε για τη σωστή ανακύκλωση του 
προϊόντος θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου
Οι οποίες μπορουν να συμβούν διαφορετικά από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών βοηθά 
στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων.
 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με τις σχετικές υπηρεσίες, το κέντρο διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το 
προϊόν
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 
informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek 
kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


