
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V044E Dřevěná zelenina a ovoce v bedýnce s příslušenstvím 

Popis:

Magnetická zelenina je skvělá sada, která vám nabízí     různé možnosti zábavy:  
Puzzle skládání tvarů - zeleninu oddělte, rozmixujte a zkuste dát dohromady do 
správného tvaru.
Naučte se počítat - zkontrolujte, z jakých částí se skládá každá zelenina.
Zábava v kuchyni - „oloupejte je“, „nakrájejte“ a připravte lahodné jídlo.

Barevná zelenina není jen zábava! Je to zábava, která formuje dobré návyky:

Povzbudí vaše dítě jíst skutečnou zeleninu a ovoce.

Naučí vás používat nůž s hračkou, bezpečnou verzi a také zvyk používat prkénko (což v 
budoucnu nepovede k poškození skutečné kuchyňské pracovní desky!).

Bude skvělou výmluvou, když svému dítěti vysvětlíte, že je třeba před jídlem umýt a oloupat 
ovoce a zeleninu.

Díky nim vaše dítě také pochopí, jak magnety fungují!

V sadě najdete:

mrkev, petržel, rajče, okurka, citrón, lilek, prkénko, bezpečný nůž, bezpečný škrabka

Rozměry:

příklad zeleniny: 4 cm x 10 cm

délka nože: 15 cm

prkénko: 17,5 cm x 10,5 cm x 0,5 cm

krabice: 22,5 cm x 13,5 cm x 9,5 cm

Rozměry balení: 25 cm x 15,5 cm x 10 cm

Všechny prvky sady byly pečlivě vybroušeny a potaženy netoxickými barvami - 
to vše z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte. 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 
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• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let, schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo 
udušení při hře dětí.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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