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Vasaló szettHU

EN - Tools required-Pozi screw driver & hammer
FR - Outils nécessaires-Tournevis Pozidriv et clé à molette
DE - Erforderliche Werkzeuge-Pozi-Schraubendreher &
verstellbarer Schraubenschlüssel
ES - Herramientas necesarias-Destornillador Pozi y llave inglesa
IT - Strumenti necessari-Cacciavite Pozi e chiave ingles
HU - Szükséges eszközök: Kézi csavarhúzó és kalapács

HU - FELNŐTT SZERELJE ÖSSZE ÉS CSAK FELNŐTT FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLANDÓ.

HU - Matrica felhelyezési útmutató



Item 517-51799

EN:  WARNINGS. Not suitable for Children 
under three years. Small parts. Choking 
hazard. Long cord. Strangulation hazard. To 
be used under the direct supervision of an 
adult. Where applicable, remove all 
packaging before giving this item to your 
child. The Packaging must be retained 
since it contains important information. Be 
careful during use due to posing potential 
hazard; the Ironing set is an imitation of a 
real product. The Ironing set should be 
kept out of reach of very young children.

ES:  ADVERTENCIAS. No conviene para 
niños menores de tres años. Partes 
pequeñas. Peligro de atragantamiento. 
Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento. 
Utilícese bajo la vigilancia directa de un 
adulto. De ser necesario, retire todo el 
embalaje antes de darle este artículo al 
niño. v Set de planchado juguete es una 
imitación de un producto real y debe 
mantenerse fuera del alcance de niños 
muy pequeños.

IT: AVVERTENZE. Non adatto a bambini di 
età inferiore a tre anni. Piccole parti. Rischio 
di so�ocamento. Corde lunghe. Rischio di 
strangolamento. Da utilizzare sotto la 
diretta sorveglianza di un adulto. Nel caso, 
rimuovere tutti gli imballaggi prima di 
consegnare questo articolo al bambino. 
L'imballaggio deve essere conservato in 
quanto contiene informazioni importanti. 
Fare attenzione durante l'uso a causa di 
potenziali pericoli; Set per stirare giocattolo 
è un'imitazione di un prodotto reale; Set per 
stirare deve essere tenuto fuori dalla portata 
dei bambini molto piccoli.

HU: FIGYELEM! 3 év alattiak számára nem 
alkalmas! Fulladásveszély - a kis alkatrészek 
miatt, Fojtásveszély - hosszú zsinór miatt. 
Használat közben legyen óvatos, mert 
potenciális veszélyt jelenthet. Csak felnőtt 
felülete mellett használható. A csomagolás 
nem a termék része, kérjük, gyermeke 
biztonsága érdekében távolítsa el még a játék 
megkezdése előtt. Tartsa meg a csomagolást 
későbbi hivatkozásként. Fontos információkat 
tartalmaz. Használat közben legyen óvatos, 
mert potenciális veszélyt jelenthet, a vasaló 
szett egy valódi termék utánzata. 
Kisgyermekektől távol tartandó!

FR: ATTENTION. Ne convient pas aux 
enfants de moins de trois ans. Petits 
éléments. Danger d’étou�ement. Longue 
corde. Danger de strangulation. À utiliser 
sous la surveillance rapprochée d’un adulte. 
Retirer les emballages éventuels avant de 
donner ce jouet à un enfant. L’emballage 
doit être conservé, car il contient des 
informations importantes. Soyez prudent 
lors de l’utilisation en raison des dangers 
potentiels ; Ensemble de repassage est une 
imitation d’un produit réel ; tenir Ensemble 
de repassage hors de portée de très jeunes 
enfants.

DE: ACHTUNG. Nicht für Kinder unter drei Jahren 
geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Langer 
Schnur. Strangulationsgefahr. Nur unter direkter 
Aufsicht eines Erwachsenen zu benutzen. Wo 
möglich, alle Verpackungsmaterialien entfernen, 
bevor Sie dieses Spielzeug Ihrem Kind geben. Die 
Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie 
wichtige Hinweise enthält. Aufgrund des 
Gefahrenpotenzials, bei der Verwendung 
vorsichtig vorgehen; der Bügel-Set ist eine 
Nachbildung des echten Produkts; der Bügel-Set 
ist außerhalb der Reichweite von Kleinkindern 
aufzubewahren.
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FIGYELEM!
FOLYTÁS- ÉS FULLADÁSVESZÉLY!
A kis alkatrészek és a hosszú zsínor miatt 3 év alatti 
gyermekek számára nem alkalmas.

HU - Gyártási hely: Kína, a CASDON Ltd. Blackpool FY44QQ, U.K. részére.Tartsa meg a nyomtatványt későbbi hivatkozásként. Fontos 
információkat tartalmaz. Ez a termék megfelel az ASTM: F963 biztonsági követelményeinek. Európai általi engedélyezett 
megbízott: The Merrion Buildings - Iconic o�ces, 18-20 Merrion Street, Dublin 2, D01 XH98, Ireland

Minden papír
újrahasznosítható.

Importálja és Magyarországon 
forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097. Budapest Könyves 
Kálmán Krt. 12. Tel: (1) 431 
7451; www.modellhobby.hu
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