Zabawka
zawartość pudełka:

1. Puzzle magnetyczne - 41 szt.
2. Tablica magnetyczna
3. Karty - 8 szt.
4. Instrukcja

rekomendowany wiek: od lat 4

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość
z listą zawartości pudełka umieszczoną powyżej
lub na tylnej stronie pudełka. W razie niezgodności
prosimy o kontakt.
e-mail: alexander@alexander.com.pl
Zasady bezpiecznego użytkowania:
Ostrzeżenia:
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zestaw zawiera małe elementy - niebezpieczeństwo zakrztuszenia.
Prosimy zachować opakowanie ze względu na podane informacje.
Konieczność nadzoru przy zabawie osoby dorosłej.
Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie
człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń.
W przypadku połknięcia magnesów, lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych
należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Opakowanie nie jest częścią zabawki.
Stan zabawki należy regularnie kontrolować.

Puzzle - SAMOCHODY - to zabawka, która składa się z kolorowej
planszy, 8 kart wzorów i 41 elementów z warstwą magnetyczną na
odwrocie. Elementy można umieszczać na stojącej pod kątem planszy - nie będą się zsuwać dzięki przyciąganiu magnetycznemu. Układając elementy można z nich tworzyć różne wzory samochodów.
Można też układać samochody według wzorów umieszczonych na
kartach. Zabawa puzzlami magnetycznymi to dobry trening
wyobraźni i cierpliwości.
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Podczas zabawy dzieci ćwiczą zręczność manualną, umiejętność
rozpoznawania kształtów, spostrzegawczość, pobudzają wyobraźnię i
kreatywność.

Tablica magnetyczna z tłem do układania z puzzli samochodu według
wzoru na karcie lub własnego pomysłu.
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Przykłady różnych , innych niż na kartach, zestawień
elementów
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Przechowywanie:
Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu,
z dala od źródeł ciepła oraz w oryginalnym opakowaniu.
Utylizacja:
Po zakończeniu użytkowania usuwać produkt w sposób bezpieczny i z dbałością o środowisko.
Deklaracja WE:
Produkt został oznaczony symbolem CE ponieważ jest zgodny z
dyrektywą bezpieczeństwa zabawek.

PRODUCENT:
Z.P. „ALEXANDER”
Piotr Pundzis
80 - 209 CHWASZCZYNO
k/GDYNI, UL. TELEWIZYJNA 19
TEL./FAX 58 552 83 70,
TEL. 58 552 87 27

Symbol 0-3 oznacza,
że zabawka jest
nieodpowiednia dla
dzieci w wieku
poniżej 3 lat.
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