
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLOCKI MAGNETYCZNE KOLOROWE 

MAGICAL MAGNET 162SZT 7212A 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 3+ 

• Tworzywo: plastik i metal 

• Ilość elementów: 162 

• Wymiary: 

▪ Kwadrat: 5 cm x 5 cm 

▪ Trójkąt równoboczny: 4 cm x 4 cm x 4 cm 

▪ Prostokąt: 16 cm x 5 cm  

▪ Trójkąt równoramienny: 10 cm x 10 cm x 5 cm  



INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

1. Klocki można łączyć dzięki ich magnetycznym właściwościom w dowolny 

sposób.  

2. Za pomocą klocków można budować dowolne kształty, jedynym 

ograniczeniem jest wyobraźnia. 

3. Nie należy umieszczać części ciała pomiędzy dwoma magnesami. 

4. Kwadratowe klocki można wypełnić za pomocą dołączonych do zestawu 

przeźroczystych plastikowych okienek. 

Czyszczenie: 

• Klocki należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki z lekkim środkiem 

myjącym.  

• Nie należy stosować silnych detergentów, gdyż mogą prowadzić do powstania 

odbarwień.  

• Produkt należy przechować w suchym i chłodnym miejscu, z dala od działania 

promieni słonecznych. 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia.  

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

3. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić 

ryzyko zadławienia.  

4. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać zabawę. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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