
EN / CZ 1

Model BGP 101x, 1021, 103x, 104x, 105x
Before using this product, please carefully read the information contained in this user’s manual and on the packaging and keep it 
for future use. Changes in the text, design and technical specifi cations may be made without prior notice and we reserve the right 
to make such changes.

FEATURES AND FUNCTIONS
Minimum age for use: from 3 years of age

ATTENTION – PRODUCT
• The product must be assembled and put into operation by an adult!
• The product is not designed for children 3 years of age and younger. It contains small parts – danger of swallowing. Do not leave 

children playing unsupervised.
• This product is intended for children from a certain age. The responsible person must supervise the playing area so that children 

younger than the described aged do not come into contact with the product.
• The packaging is not a part of the toy, after unpacking, keep all its parts out of reach of children. Plastic foils present a risk of 

suff ocation!
• Only use on an even surface.
• Use the product on the ground.
• Children should not be permitted to stand on the product.
• In the event of incorrect use, the product may tip over or fall which presents a risk of injury or damage.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes in the text, design and technical specifi cations may be made without prior notice and we reserve the right to make such 
changes.

Address of the importer: FAST ČR, a.s.  Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
The original version is Czech

Model BGP 101x, 1021, 103x, 104x, 105x
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny 
v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

VLASTNOSTI A FUNKCE
• Minimální věk použití: od 3+ let

UPOZORNĚNÍ – VÝROBEK
• Sestavení a uvedení do provozu musí provést dospělá osoba!
• Výrobek není určen pro děti od 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí spolknutí. Nenechávejte děti hrát si bez dozoru.
• Tento výrobek je určen pro děti od určitého věku. Odpovědná osoba musí dohlížet na hrací plochu, aby děti mladší než je

uvedený věk s výrobkem nepřišli do styku.
• Obal není součástí hračky, po rozbalení odstraňte veškeré jeho součásti z  dosahu dítěte. U  fóliových součástí obalu hrozí

udušení!
• Používejte pouze na rovném povrchu.
• Používejte výrobek na zemi.
• Dětem by se nemělo dovolovat na výrobek stoupat.
• V případě nesprávného použití se může výrobek převrátit nebo spadnout a způsobit tak riziko úrazu a škody.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich 
změnu.

Adresa dovozce: FAST ČR, a.s.  Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Čeština je původní verze




