
                                                                                   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!

V417F Magnetická stavebnice 158ks

Popis:

Materiál: plast

Sada obsahuje až 158 prvků, mezi nimiž najdete:

6x náprava s koly

Postoj k ruskému kolu (8 ks)

Instrukce se vzorovými vzory, které mají být uspořádány

Barevné bloky s magnety

- 36x čtverce

- 40 rovnostranných trojúhelníků

- 4 x lichoběžník

- 2x šestiúhelník

- 6x pětiúhelníky

- 36x plastové čtverce k vyplnění cihel

Rozměry:

Stavebnice:

Čtverec: 4,3 cm x 4,3 cm 

Rovnostranný trojúhelník: 3,5 cm x 3,5 cm x 3,5 cm

Kosočtverec 4 cm x 4 cm

Balení: 33 cm x 25,5 cm x 6,5 cm       

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. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Používat pod stálým dozorem dospělé osoby, 
stavebnice obsahuje malé magnetické částice, hrozí udušení dítěte a važné ohrožení života.

V případě polknutí ihned kontaktovat lékaře.

Kontrolujte stav produktu, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí nepoužívat.

Neupravujte samovolně produkt. 
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Návod si uschovejte pro informace k použití výrobku.

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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