
Model BGP 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a na obale a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny 
v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
• Minimálny vek použitia: od 3 rokov
• Hračky – kufrík

UPOZORNENIE – VÝROBOK
• Zostavenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať dospelá osoba!
• Výrobok nie je určený pre deti od 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa bez 

dozoru.
• Tento výrobok je určený pre deti od určitého veku. Zodpovedná osoba musí dozerať na hraciu plochu, aby deti mladšie než je 

uvedený vek s výrobkom neprišli do styku.
• Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa. Pri fóliových súčastiach obalu hrozí 

udusenie!
• V prípade nesprávneho použitia sa môže výrobok prevrátiť alebo spadnúť a spôsobiť tak riziko úrazu a škody.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

 

Hračka pre deti od 3 rokov.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na ich zmenu.
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Čeština je pôvodná verzia

BGP 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 modell
A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az ebben az útmutatóban és a csomagoláson található információkat, és őrizze 
meg későbbi felhasználás céljából. Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 
történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK
• A felhasználó minimális életkora: 3 év felett
• Játékok - bőrönd

FIGYELMEZTETÉS – TERMÉK
• Az összeállítást és az üzembe helyezést csak felnőtt személy végezheti!
• 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Apró részeket tartalmaz – lenyelés veszélye. Ne hagyja a gyermekeket 

felügyelet nélkül játszani.
• Ez a termék csak meghatározott kor feletti gyermekek által használható. Felelős személynek kell felügyelnie a játszóteret, hogy 

a megadottnál fiatalabb gyermekek ne kerüljenek érintkezésbe a termékkel.
• A csomagolás nem része a játéknak, a kicsomagolás után távolítsa el minden elemét a gyermek közeléből. A csomagoló fólia 

fulladást okozhat!
• Nem megfelelő használat esetén a termék felfordulhat vagy leeshet, így balesetet vagy kárt okozhat.

Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek követelményeinek.

 

Játék 3 évnél idősebb gyermekek számára.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra 
vonatkozó jog fenntartva.
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A cseh nyelvű az eredeti változat
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