
  

                                                                                             
 

MAGNETINIO LABIRINTO  
NAUDOTOJO VADOVAS 

ĮVADAS 
 
Dėkojame, kad įsigijote mūsų magnetinį labirintą. 
Gaminys yra skirtas vaikams nuo trijų metų. 
Norėdami optimaliai naudotis nauju gaminiu, vadovaukitės šiomis paprastomis, bet svarbiomis naudojimo 
instrukcijomis. 
Prieš pirmą kartą naudodami magnetinį labirintą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, ypač 
informaciją apie saugumą. 
 

TECHNINIAI PARAMETRAI 
             
Rėmas:           beržo mediena   
Spalva:           spalvotas        
Apdaila:           skaidrus lakas, dažai   
Dėžės matmenys:    58,5 cm x 50,5 cm x 4,5 cm 
Svoris:                   3,8 kg.                                  
    
PASTABA: 

Dideli aplinkos temperatūros svyravimai gali pakenkti gaminiui (jis gali deformuotis, pakeisti spalvą, skilinėti). 
 

KOMPLEKTACIJA 
 
Dėžė su dangčiu – 1 vnt. 
Mediniai rutuliukai – 7 vnt. 
Paleidimo detalė su žvaigždute – 1 vnt. 
Stabdymo kaladėlė – 1 vnt. 
Penkių skirtingų formų magnetinės detalės – 16 vnt. 
Laikiklis rutuliukams – 1 vnt. 
Kojeles – 2 vnt. 
 

NAUDOJIMAS 
 

1. Išpakuokite gaminį, ištraukite dėžės atidarymo dangtį. Dangtį galite užkišti kitoje dėžės pusėje, taip 
sutaupysite vietos. Pritvirkinkite labirinto kojas pasirinktoje pozicijoje. 

 
 

 



2. Naudojant komplekto sudėtyje esančias magnetines detales susidėliokite labirintą, kuriuo galėsite ridenti
rutuliukus. Mėlynos ir juodos spalvos lentos yra skirtos piešti, rašyti kreida.

Dėmesio! Paviršius, ant kurio statote labirintą, turi būti lygus, kad gaminys stovėtų stabiliai, neslystų. 

SAUGUMO INSTRUKCIJOS 

• Naudokitės šiuo gaminiu pagal instrukcijoje nurodytą paskirtį. Garantija bus pripažinta negaliojančia,
jeigu šis gaminys bus naudojamas pagal kitą, negu instrukcijoje nurodytą, paskirtį.

• Ant gaminio negalima laipioti, jo mėtyti.

• Nelaikykite labirinto šalia šilumos šaltinių.
• Nepalikite jo ant nelygių, nestabilių paviršių, kad nenukristų, nenuslystų ir nesulūžtų.
• Saugokite gaminį nuo drėgmės ir vandens.
• Šis gaminys gali būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais

sugebėjimais arba asmenų, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo gaminiu, bet
tik tuo atveju, kai gaminiu besinaudojantį asmenį prižiūri kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą.

• Vaikai gali naudotis šiuo gaminiu tik prižiūrint vyresniems asmenims.

GARANTIJA 

Jeigu kiltų problema, norėdami gauti techninės pagalbos savo vietoje, kreipkitės į pardavėją arba apsilankykite 
mūsų interneto svetainėje www.jonely.eu, arba rašykite tiesiai mums el. pašto adresu pardavimai@eventus-
group.eu. 

ĮSPĖJIMAS: UŽSPRINGIMO PAVOJUS 

Gaminys:                       Magnetinis labirintas 
Garantijos laikotarpis:   24 mėnesiai nuo pardavimo datos 

Pardavimo data: 

Gamintojas: Eventus group UAB 

Tel.: +370 675 47979  
El.p.: support@jonely.eu 
www.jonely.eu  
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