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Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit. 

 
Elolvasás előtt hajtsa ki az oldalt az ábrákkal és ezt követően ismerkedjen meg a készülék valamennyi 
funkciójával.

Preden začnete brati, odprite stran s slikami in se seznanite z vsemi funkcijami naprave. 

 
Před čtením si nejdříve vyklopte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi přístroje. 

 
Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámte sa so všetkými 
funkciami prístroja.

  
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit 
allen Funktionen des Artikels vertraut.
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Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality 
product. Familiarise yourself with the product 
before using it for the first time.

Read the following instructions for 
use carefully.

Use the product only as described and only 
for the given areas of application. Store these 
instructions for use carefully. When passing the 
product on to third parties, please also hand 
over all accompanying documents.

Delivery contents (figure A)
1 x board (1)
1 x attachment with abacus, ABC template 
 and learning clock (2)
4 x connecting rod (3) (4)
2 x connecting rod with adjustment wheel (5)
1 x storage tray (6)
1 x rod for paper roll (7)
1 x paper roll (8)
10 x screw (40mm) (9)
4 x screw (24mm) (10)
10 x screw cover (11)
2 x set screw (12)
1 x eraser (13)
53 x letters and numbers - magnetic (14)
5 x chalk (15)
1 x instructions for use

Technical data
Dimensions: approx. 68.5 x 119 x 44cm
(W x H x D)

 Date of manufacture (month/year):  
 07/2020

Use according to guidelines
This product is a toy for private use and for 
children aged 4 years and above. The article in-
cludes a reversible board, a tray, an attachment 
with abacus, ABC letters, and a teaching clock.

 Safety instructions
• Warning. Not suitable for children under 36 

months. Choking hazard. Small parts.
• Warning. Neither the packaging/mounting 

materials nor the ‘SUPER DRY’ pouch (desic-
cant) are a constituent part of the toy and they 
must be removed before the product is given 
to children to play with.   

• Warning. Desiccant contains calcium chloride 
(CAS 10043-52-4). Keep out of reach of 
children.

• Check the product for damage and wear be-
fore each use. The product may only be used 
in good order and condition!

• Adult assembly required. Ensure that the 
product and all components are not given to 
children until after assembly.

• Children may play with this product only 
under adult supervision.

Assembly
Caution! The assembly must be carried out 
by an adult. We recommend carrying out the 
assembly with two people. 
Assemble the article as shown in figure B-E. 
Note: Before using the magnetic side of the 
board as a whiteboard, you should try using a 
whiteboard marker on one small corner to see if 
it works. We are not liable for damage caused 
by using markers on the product. 

Storage, cleaning
When not in use, always store the product clean 
and dry at room temperature. 
Wipe clean with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with 
harsh cleaning agents.

Disposal
Dispose of the article and the packaging materi-
als in accordance with current local regulations. 
Packaging materials such as foil bags are not 
suitable to be given to children. Keep the pack-
aging materials out of the reach of children.

GB
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Dispose of the products and the 
packaging in an environmentally friendly 
manner.
The recycling code is used to identify 
various materials for recycling.
The code consists of the recycling symbol 

– which is meant to reflect the recycling cycle – 
and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and 
service handling
The product was produced with great care and 
under constant supervision. You receive a three-
year warranty for this product from the date of 
purchase. Please retain your receipt. 
The warranty applies only to material and 
workmanship and does not apply to misuse or 
improper handling. Your statutory rights, espe-
cially the warranty rights, are not affected by this 
warranty. 
With regard to complaints, please contact the 
following service hotline or contact us by e-mail. 
Our service employees will advise as to the 
subsequent procedure as quickly as possible. 
We will be personally available to discuss the 
situation with you.
Any repairs under the warranty, statutory guar-
antees or through goodwill do not extend the 
warranty period. This also applies to replaced 
and repaired parts. 
Repairs after the warranty are subject to a 
charge. 

IAN: 346919_2001

 Service Great Britain
 Tel.:  0800 404 7657  
 E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
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Szívből gratulálunk!
Vásárlásával kiváló minőségű terméket válasz-
tott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a 
termékkel.

 Figyelmesen olvassa el az alábbi 
használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a 
rendeltetésének megfelelően használja. Gondo-
san őrizze meg a használati útmutatót. A termék 
továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó 
dokumentumot is.

A készlet tartalma (A ábrá)
1 x tábla (1)
1 x rátét abakusszal, ABC sablonnal és 
 szemléltető órával (2)
4 x összekapcsoló rúd (3) (4)
2 x összekapcsoló rúd beállítókerékkel (5)
1 x tárolórekesz (6)
1 x papírtekercs rúd (7)
1 x papírtekercs (8)
10 x csavar (40 mm) (9)
4 x csavar (24 mm) (10)
10 x csavar takaróelem (11)
2 x rögzítőcsavar (12)
1 x szivacs (13)
53 x mágneses betűk és számok (14)
5 x kréta (15)
1 x  használati útmutató

Műszaki adatok
Mérete: kb. 68,5 x 119 x 44 cm
(széles x magas x mély)

 Gyártás dátuma (hónap/év): 
 07/2020

Rendeltetésszerű használat 
Jelen termék 4 éves korú gyermekek számára 
készült játékszer privát használatra.
A termékhez tartozik egy forgatható tábla, 
egy polc és egy feltét abakusszal, ábécével és 
tanulóórával.

 Biztonsági tudnivalók
• Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb 

gyermekek számára alkalmas. Fulladásve-
szély. Kis alkatrészek.

• Figyelmeztetés. A csomagoló-/rögzítőanya-
gok és a „SUPER DRY“ tasak (szárítószer) 
nem képezik a játék részét, és biztonsági 
okból el kell őket távolítani, mielőtt a terméket 
odaadná a gyermekeknek játszani.

• Figyelmeztetés. A szárítószerben 
megtalálható a következő: calcium chloride 
(CAS 10043-52-4). Gyermekektől elzárva 
tartandó.

• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a 
termék nem sérült vagy kopott-e! A terméket 
csak kifogástalan állapotban szabad hasz-
nálni!

• Felnőtt szerelje össze. Ügyeljen arra, hogy 
az árucikket, annak összes alkotórészét csak 
összeszerelt állapotban adja a gyermek 
kezébe!

• Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 
játszhatnak a termékkel.

Összeszerelés
Figyelem! Kizárólag felnőtt szerelheti össze a 
terméket. Javasoljuk, hogy ketten állítsák össze 
a terméket.
A B-E ábrán látható módon szerelje össze a 
terméket.
Megjegyzés: mielőtt a tábla mágneses oldalát 
táblaként használja, egy kis sarokban próbálja 
ki táblafilccel, hogy működik-e. Nem vállalunk 
felelősséget az olyan károkért, amelyek filctollak 
táblán való használatából erednek.

Tárolás, tisztítás
A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmér-
sékletű helyen tárolja, ha azt nem használja. 
Csak törölje tisztára egy száraz ronggyal.
FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a 
tisztításhoz.

HU
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Tudnivalók a hulladékkeze-
lésről
Az árucikket és a csomagolóanyagot az érvé-
nyes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatla-
nítsa. A csomagolóanyagok, pl. nylonzacskók, 
nem kerülhetnek gyermekek kezébe. A csoma-
golóanyagot gyermekek számára hozzá nem 
férhető helyen tárolja.

A terméket és csomagolását környezet-
barát módon selejtezze le.

Az újrahasznosító kód a különböző 
anyagokat jelöli, hogy azok nyersanyag-
ként újrahasznosíthatók legyenek.

A kód az újrahasznosítás jelből - értsd: az újra-
hasznosítás körforgás jelölése - és egy számból 
áll, ami adott anyagot jelöl.

A garanciával és a szerviz 
lebonyolításával kapcsolatos 
útmutató
Ezen termék gyártása nagy gondossággal 
és folyamatos ellenőrzés mellett történt. Ön a 
termékre három év garanciát kap a vásárlás idő-
pontjától. Kérjük őrizze meg a pénztárblokkot.
A garancia csak anyag- és gyártási hibákra 
érvényes, visszaélésszerű vagy szakszerűtlen 
kezelés esetén teljesen megszűnik. Az Ön 
törvényes jogait, kiváltképpen a szavatosságra 
vonatkozó jogait, ez a garancia nem korlátozza. 
Esetleges reklamáció esetén, kérjük, hívja fel a 
szerviz alábbi közvetlen telefonvonalát, vagy 
lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. 
Szerviz szakembereink a további tennivalókat a 
lehető leggyorsabban egyeztetik Önnel. 
Minden esetben személyesen adunk tanácsot 
Önnek.
A garanciális időt garancia, törvényes szavatos-
ság vagy kulantéria alapján történő esetleges 
javítások nem hosszabbítják meg. Ez a pótolt 
vagy megjavított alkatrészekre is érvényes.
A garancia lejárta után felmerülő javítások 
költségeit Önnek kell fedezni.

IAN: 346919_2001

 Szerviz Magyarország
 Tel.:  06800 21225
 E-Mail: deltasport@lidl.hu
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Čestitamo!
Z nakupom ste se odločili za visokokakovos-
ten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite 
z izdelkom.

V ta namen natančno preberite 
naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za 
navedena področja uporabe. To navodilo 
za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek 
predali tretjim osebam, zraven priložite vso 
dokumentacijo. 

Obseg dobave (slika A)
1 x tabla (1)
1 x nastavek z abakusom, ABC predlogo in 
 učno uro (2)
4 x vezna palica (3) (4)
2 x vezna palica z nastavitvenim kolesom (5)
1 x odlagalni predal (6)
1 x vrtljiva palica za papir (7)
1 x papirni zvitek (8)
10 x vijak (40 mm) (9)
4 x vijak (24 mm) (10)
10 x pokrovček za vijak (11)
2 x fiksirni vijak (12)
1 x goba (13)
53 x magnetne črke in številke (14)
5 x  kreda (15)
1 x  navodilo za uporabo

Tehnični podatki
Mere: pribl. 68,5 x 119 x 44 cm
(Š x V x G)

 Datum izdelave (mesec/leto): 
 07/2020

Namenska uporaba 
Ta izdelek je igrača za otroke od 4. leta dalje 
za zasebno uporabo.
Izdelek vsebuje vrtljivo ploščo, odlagalni predal 
in nastavek z abakusom, ABC predlogo in učno 
uro.

 Varnostni napotki
• Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše 

od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi 
tujka. Majhni deli.

• Opozorilo. Embalažni in pritrditveni mate-
riali ter vrečka »SUPER DRY« (sušivo) niso 
sestavni del igrače in jih je treba iz varnostnih 
razlogov odstraniti, preden se izdelek preda 
otrokom za igro.

• Opozorilo. Sušivo vsebuje calcium chloride 
(CAS 10043-52-4). Hraniti zunaj dosega 
otrok.

• Pred vsako uporabo preveriti izdelek glede 
poškodb ali obrabe. Izdelek se sme uporab-
ljati le v brezhibnem stanju!

• Sestaviti mora odrasla oseba. Pazite, da se 
izdelek in vsi sestavni deli oz. komponente 
otrokom predajo le v sestavljenem stanju.

• Otroci se smejo z izdelkom igrati le pod nad-
zorom odraslih oseb.

Montaža
Pozor! Izdelek smejo sestavljati le odrasle osebe. 
Priporočamo, da izdelek sestavljata dve osebi.
Izdelek sestavite tako, kot je prikazano na sliki 
B-E. 
Napotek: preden magnetno stran table 
uporabite kot belo tablo, morate na majhnem 
vogalu s flomastrom za belo tablo preskusiti, ali 
deluje. Ne jamčimo za škode zaradi uporabe 
flomastrov na izdelku.

Shranjevanje, čiščenje
Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, 
čisto mesto pri sobni temperaturi. 
Izdelek čistite le tako, da ga obrišete s suho krpo 
za čiščenje.
POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi 
sredstvi.

SI
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Napotki za odlaganje v smeti
Izdelek in embalažne materiale zavrzite v 
skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Emba-
lažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v 
roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 
nedosegljivo.

Izdelke in embalažo odstranite okolju 
prijazno.

Koda za recikliranje označuje različne 
materiale za vračanje v reciklirni krog.
Vsebuje simbol za recikliranje, ki označu-

je reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

Napotki za garancijo in 
izvajanje servisne storitve
Izdelek je bil izdelan skrbno in pod stalnim 
nadzorom. Garancija izdelka velja 3 leta od 
datuma nakupa. Prosimo shranite račun. 
Garancija velja le za napake v materialu in 
proizvodnji ter ugasne ob zlorabi ali neustrezni 
uporabi izdelka. Vaše pravne koristi, poseb-
no pravica do garancije, s to garancijo niso 
omejene.
V primeru pritožb se prosimo obrnite na spodaj 
navedeno telefonsko številko servisa ali nam poš-
ljite elektronsko pošto. Naši sodelavci na servisu 
se bodo tako hitro kot je le mogoče dogovorili z 
Vami glede nadaljnjih ukrepov. Vsekakor bomo 
osebno stopili v stik z Vami. 
Čas garancije se zaradi morebitnih popravil na 
podlagi garancije, pravnih koristi ali kulantnosti 
ne podaljša. To velja tudi za nadomeščene ali 
popravljene dele. 
Po poteku garancije so popravila plačljiva.

IAN: 346919_2001

 Servis Slovenija
 Tel.: 080080917
 E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list 
1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT 

HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da 
bo izdelek v garancijskem roku ob normalni 
in pravilni uporabi brezhibno deloval in se 
zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj 
navedenih pogojih odpravili morebitne 
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v ma-
terialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji 
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike 
Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 lega od da-
tuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga 
je razviden iz računa.

4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščene-
mu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih 
postopkih na zgoraj navedeni telefonski šte-
vilki. Svetujemo vam, da pred tem natančno 
preberete navodila o sestavi in uporabi 
izdelka.

5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre-
dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in 
dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.

6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo-
blaščeni servis ali oseba, kupec ne more 
uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje 
izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne 
vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma 
prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljav-
ljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal 
priloženih navodil za sestavo in uporabo 
izdelka ali če je izdelek kakorkoli spreme-
njen ali nepravilno vzdrževan.

8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po 
preteku garancijskega roka.

9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti 
iz garancije.

10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garan-
cije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih 
(garancijski list, račun).

11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje 
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti 
prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., 
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda



12

Srdečně blahopřejeme!
Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výro-
bek. Před prvním použitím se prosím seznamte 
s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující 
návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je 
popsáno, a pro uvedené účely. Uschovejte si 
tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud 
výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veške-
rou dokumentaci.

Obsah balení (obr. A)
1 x Tabule (1)
1 x Nástavec s počítadlem, abecedou a 
 výukovými hodinami (2)
4 x Spojovací tyč (3) (4)
2 x Spojovací tyč s kolečkem na nastavení (5)
1 x Odkládací polička (6)
1 x Tyč na roli papíru (7)
1 x Role papíru (8)
10 x Šroub (40 mm) (9)
4 x Šroub (24 mm) (10)
10 x Krytka na šrouby (11)
2 x Stavěcí šroub (12)
1 x Houbička (13)
53 x Magnetická písmena a čísla (14)
5 x Křída (15)
1 x Návod k použití

Technické údaje
Rozmery: cca 68,5 x 119 x 44 cm (š x v x h)

 Datum výroby (měsíc/rok): 
 07/2020

Použití k určitému účelu
Tento výrobek je hračka pro děti od 4 let pro 
privátní potřebu.
Výrobek obsahuje otočnou tabuli, odkládací 
poličku a nástavec s počítadlem, abecedním 
přehledem a výukovými hodinami.

 Poznámky k bezpečnosti
• Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 

měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.
• Upozornění. Veškeré obalové a upevňovací 

materiály a sáček „SUPER DRY“ (vysoušecí 
prostředek) nejsou součástí hračky a musí být 
z bezpečnostních důvodů odstraněny před 
tím, než je výrobek předán dětem na hraní. 

• Upozornění. Vysoušecí prostředek obsahuje 
calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchová-
vejte mimo dosah dětí.

• Ověřte před každým použitím, zda výrobek 
není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí 
být používán pouze v bezvadném stavu!

• Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
Dbejte na to, aby výrobek a veškeré součásti 
resp. komponenty byly dítěti předány pouze 
ve smontovaném stavu.

• Děti si smějí s výrobkem hrát jen pod dohle-
dem dospělých.

Montáž
Pozor! Montáž smí provádět pouze dospělí. 
Doporučujeme provádět sestavení ve dvou. 
Výrobek montujte tak, jak je znázorněno na 
obrázku B-E.
Upozornění: Než začnete používat magnetic-
kou stranu tabule jako bílou tabuli, měli byste na 
malém místě v rohu vyzkoušet, zda fixa na bílou 
tabuli dobře funguje. Za poškození výrobku 
fixami neručíme.

Uskladnění, čištění
Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy 
suchý a čistý při pokojové teplotě. 
Utírejte pouze suchým hadříkem.
DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní 
čisticí prostředky.

CZ
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Pokyny k likvidaci
Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpa-
du podle aktuálních místních předpisů. Obalový 
materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do 
dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z 
dosahu dětí.

Zlikvidujte produkty a balení ekologicky.

Recyklační kód identifikuje různé 
materiály pro recyklaci.
Kód se skládá z recyklačního symbolu 

- který indikuje recyklační cyklus - a čísla identifi-
kujícího materiál.

Pokyny k záruce a průběhu 
služby
Produkt byl vyrobený s velkou pečlivostí a byl 
průběžně kontrolovaný ve výrobní procesu. 
Na tento produkt obdržíte tříroční záruku ode 
dne zakoupení. Uschovejte si pokladní stvrzen-
ku.
Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a 
chyby z výroby, nevztahuje se na závady způso-
bené neodborným zacházením nebo použitím 
k jinému účelu. Tato záruka neomezuje Vaše 
zákonná ani záruční práva.
Při případných reklamacích se obraťte na 
dole uvedenou servisní horkou linku nebo nám 
zašlete email. Náš servisní pracovník s Vámi 
co nejrychleji upřesní další postup. V každém 
případě Vám osobně poradíme. 
Záruční doba se neprodlužuje po případných 
opravách v době záruky ani v případě zákon-
ného ručení nebo kulance. Toto platí také pro 
náhradní a opravené díly. Opravy prováděné 
po vypršení záruční lhůty se platí.

IAN: 346919_2001
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Blahoželáme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný 
výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom 
dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod 
na použivanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom 
a na uvedený účel. Tento návod na použivanie 
si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku 
tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky 
podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)
1 x tabuľa (1)
1 x nástavec s počítadlom, predloha abecedy 
 a hodiny na učenie (2)
4 x spojovacia tyč (3) (4)
2 x spojovacia tyč s nastaviteľným kolieskom (5)
1 x odkladacia priehradka (6)
1 x tyč na kotúč papiera (7)
1 x kotúč papiera (8)
10 x skrutka (40 mm) (9)
4 x skrutka (24 mm) (10)
10 x kryt na skrutku (11)
2 x regulačná skrutka (12)
1 x špongia (13)
53 x magnetické písmená a číslice (14)
5 x krieda (15)
1 x  návod na použivanie

Technické údaje
Rozmery: cca 68,5 x 119 x 44 cm
(Š x V x H)

 Dátum výroby (mesiac/rok): 
 07/2020

Použitie podľa predpisov
Tento výrobok je hračka pre deti od 4 rokov pre 
súkromné použitie. 
Výrobok obsahuje otáčateľnú časť, priehradku 
na odkladanie a nástavec s počítadlom, predlo-
hou abecedy a hodinami na učenie.

 Bezpečnostné pokyny
• Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 

36 mesiacov. Nebezpečenstvo dusenia. Malé 
časti.

• Upozornenie. Všetok obalový/upevňovací 
materiál a vrecko „SUPER DRY“ (sušiaci pro-
striedok) nie sú súčasťou hračky a musíte ich z 
bezpečnostných dôvodov odstrániť predtým, 
než výrobok odovzdáte deťom na hranie. 

• Upozornenie. Sušiaci prostriedok obsahuje 
calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchová-
vajte mimo dosahu detí.

• Pred každým použitím výrobku skontrolujte, 
či nie je poškodený alebo opotrebovaný. 
Výrobok sa môže používať len v bezchybnom 
stave.

• Vyžaduje sa dohľad dospelých. Dávajte po-
zor na to, aby sa dieťaťu odovzdal výrobok 
a všetky jeho súčasti príp. komponenty len v 
zmontovanom stave. 

• Deti sa smú hrať s výrobkom len pod dohľa-
dom dospelých.

Montáž
Pozor! Montáž smú vykonávať len dospelé oso-
by. Odporúčame montovať výrobok vo dvojici.
Výrobok zložte podľa obrázka B-E.
Upozornenie: Pred používaním magnetickej 
strany tabule ako biela tabuľa, mali by ste v 
jednom malom rohu vyskúšať s fixkou určenou 
na bielu tabuľu, či to funguje. Neručíme za 
poškodenia spôsobené používaním ceruziek na 
výrobku.

Skladovanie, čistenie
Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a 
čistý pri izbovej teplote. 
Čistite iba suchou handričkou.
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistia-
cimi prostriedkami.

SK
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Pokyny k likvidácii
Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade 
s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový 
materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do 
rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo 
dosahu detí.

Výrobky a obaly likvidujte ekologickým 
spôsobom.

Recyklačný kód slúži na označenia 
rôznych materiálov na navrátenie do 
obehu opätovného využitia.

Kód sa skladá z recyklačného symbolu - ktorý 
má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačnýého 
obehu - a číslo označujúce materiál.

Pokyny k záruke a priebehu 
servisu
Produkt bol vyrobený s maximálnou zodpo-
vednosťou a v priebehu výroby bol neustále 
kontrolovaný. Na tento produkt máte tri roky 
záruku od dátumu kúpy produktu. Pokladničný 
lístok si odložte. 
Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu 
a výrobné chyby a zaniká pri neodbornej 
manipulácii s produktom. Záruka nemá vplyv na 
Vaše zákonné práva, predovšetkým na práva 
vyplývajúce zo záruky. 
V prípade reklamácie sa obráťte na nižšie uve-
denú servisnú linku, alebo nám napíšte e-mail. 
Naši servisní zamestnanci sa s Vami dohodnú 
na ďalšom postupe a urýchlene vykonajú všetky 
potrebné kroky. V každom prípade Vám poradí-
me osobne. 
Záručná lehota sa nepredlžuje v dôsledku even-
tuálnych opráv na základe záruky, zákonného 
plnenia záruky alebo v dôsledku prejavu ocho-
ty. To platí tiež pre vymenené alebo opravené 
diely. Opravy vykonané po uplynutí záručnej 
lehoty sú spoplatnené. 

IAN: 346919_2001
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 Sicherheitshinweise
• Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten 

geeignet. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
• Achtung. Alle Verpackungs-/Befestigungs-

materialien und der „SUPER DRY“-Beutel 
(Trockenmittel) sind nicht Bestandteil des 
Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgrün-
den entfernt werden, bevor der Artikel Kindern 
zum Spielen übergeben wird.

• Achtung. Trockenmittel enthält calcium 
chloride (CAS 10043-52-4). Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen.

• Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch 
auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der 
Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand 
verwendet werden!

• Der Zusammenbau ist durch einen Erwachse-
nen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass 
der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. 
Komponenten nur im aufgebauten Zustand an 
das Kind übergeben werden.

• Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwach-
senen mit dem Artikel spielen.

Montage
Achtung! Die Montage darf nur von Erwachse-
nen erfolgen. Wir empfehlen, den Aufbau zu 
zweit durchzuführen.
Montieren Sie den Artikel wie in Abbildungen 
B - E dargestellt.
Hinweis: Bevor Sie die magnetische Tafelseite 
als Whiteboard nutzen, sollten Sie an einer 
kleinen Ecke mit einem Whiteboard-Stift auspro-
bieren, ob dies funktioniert. Wir haften nicht für 
Beschädigungen durch Nutzung von Stiften auf 
dem Artikel.

Lagerung, Reinigung
Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung 
immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. 
Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber 
wischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln 
reinigen.

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hoch-
wertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich 
vor der ersten Verwendung mit dem Artikel 
vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die 
nachfolgende Gebrauchsanwei-
sung. 

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben 
und für die angegebenen Einsatzbereiche. Be-
wahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. 
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe 
des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)
1 x Tafel (1)
1 x Aufsatz mit Abacus, ABC-Vorlage und 
 Lernuhr (2)
4 x Verbindungsstange (3) (4)
2 x Verbindungsstange mit Einstellrad (5)
1 x Ablagefach (6)
1 x Papierrollenstange (7)
1 x Papierrolle (8)
10 x Schraube (40 mm) (9)
4 x Schraube (24 mm) (10)
10 x Schraubenblende (11)
2 x Feststellschraube (12)
1 x Schwamm (13)
53 x Buchstaben und Zahlen magnetisch (14)
5 x Kreide (15)
1 x Gebrauchsanweisung 

Technische Daten
Maße: ca. 68,5 x 119 x 44 cm (B x H x T)

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):  
 07/2020

Bestimmungsgemäße 
Verwendung 
Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 
4 Jahren für den privaten Gebrauch.
Der Artikel beinhaltet eine drehbare Tafel, ein  
Ablagefach und einen Aufsatz mit Abacus,  
ABC-Vorlage und Lernuhr.

DE/AT/CH
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Hinweise zur Entsorgung 
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungs-
materialien entsprechend aktueller örtlicher 
Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. 
Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Be-
wahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder 
unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die 
Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeich-
nung verschiedener Materialien zur 
Rückführung in den Wiederverwertungs-

kreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem 
Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf 
widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das 
Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und 
Serviceabwicklung
Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter 
ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf 
diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. 
Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikati-
onsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder 
unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen 
Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrech-
te, werden durch diese Garantie nicht einge-
schränkt. 
Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich 
bitte an die unten stehende Service-Hotline oder 
setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. 
Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere 
Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. 
Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.
Die Garantiezeit wird durch etwaige Repara-
turen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Ge-
währleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies 
gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. 
Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparatu-
ren sind kostenpflichtig.

IAN: 346919_2001

 Service Deutschland
 Tel.: 0800-5435111 
 E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich
 Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) 
 E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz
 Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,  
  Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
 E-Mail: deltasport@lidl.ch
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