
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCȚIUNI ȘI GHID DE UTILIZARE 
 
 

 
Setul include: 

 
 220 de piese de pistă Magic Tracks (3,3 m)
 1 mașină roșie iluminată
 1 foaie de etichete autoadezive
 1 manual de utilizare



Functioneaza cu 3 baterii tipp AAA (neincluse) 
 

 
AVERTISMENT: PERICOL DE ÎNECARE. COMPONENTE MICI. INTERZIS COPIILOR SUB 3 ANI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 IDEI DE DISTRAȚIE ÎN CASĂ! 

 
1. Cereți unui adult să taie câteva arcuri dintr-o cutie (de cereale, pantofi, șervețele, orice!) și 

creați-vă propriile tuneluri. 
 

2. Deschideți cărți sau carcase de DVD și puneți-le sub pistă și veți avea dealuri și denivelări în 
drum. 

3. Cereți unui adult să taie o parte a unei cutii de pantofi, apoi pliați-o și prindeți-o cu lipici sau 
bandă pentru propria rampă! 

  



4. Cereți unui adult să taie baza unor pahare de hârtie sau plastic. Puneți-le jos, introducând 
paharele unui în celălalt. Treceți mașinile prin ele și observați spectacolul de lumini! 

 
FII CREATIV! Magic Tracks™ poate fi transformat în aproape orice formă! 

 

PERSONALIZEAZĂ-ȚI SETUL  
După ce te-ai obișnuit cu noul tău set Magic Tracks™, încearcă și alte noi idei! 

 

Idei de joc  

     
Curse – împărțiți Drum în lucru – Aranjați sistemul Evenimente extreme – detașați o 

piesele Magic Tracks™ Magic Tracks™ în orice mod doriți. parte a pistei, organizați o rampă 

pe  jumătate și  faceți Apoi, detașați piesele în 3 puncte sub pistă cu cărți, carcase DVD sau 

două fâșii drepte. diferite. Puneți mașina pe pistă și alt obiect de prin casă. Apoi, porniți 

Puneți o  mașină  pe porniți-o.  Întreceți-vă  pentru  a mașina  și  lăsați-o  să  zboare! 

fiecare  pistă  și  dați-i reconstrui pista până când mașina Organizați și alte obstacole de-a 

drumul! Primul la linia ajunge  la  o  secțiune  ruptă.  Fiți lungul drumului pentru o cursă și 

de finiș câștigă! rapizi sau veți face accident! mai periculoasă. 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

Montagne ruse – ți-ai dorit vreodată să ai propriul Montagne Russe? Magic Tracks™ îți permite să 

devii un inginer! Folosind obiecte de prin casă, poți realiza pante, rampe și curbe pentru a obține 

cel mai avansat sistem de curse realizat în casă! 

 
PERSONALIZEAZĂ-ȚI MAȘINA  
Personalizează-ți mașina cu etichetele adezive incluse! Doar le desprindeți și le lipiți pentru un design  
unic!  

 
 
 
 

 

FOC  FULGER  NUMERE ȘI CĂȘTI 
     



INSTALAREA BATERIILOR MAȘINII  
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE   

Deschideți și scoateți capacul bateriilor din baza mașinii, prin 

deșurubarea celor două șuruburi utilizând o șurubelniță cu cap în 

cruce (nu este inclusă), conform cu imaginea. 
 

 
Introduceți trei baterii AAA (nu sunt incluse) în compartimentul 
bateriilor și montați capacul înapoi. 

 
 

 

Pentru verificarea funcționării, apăsați butonul din partea de sus a 
mașinii și asigurați-vă că roțile se învârt și luminile se aprind. 

 
 
 
 
 

ORGANIZAREA PISTEI  

         
Luați două bucăți Împingeți până se Dați formă pistei n Terminați pista 

de pistă și aliniați cuplează. orice  mod doriți prin conectarea 

fișele superioare Continuați   până doar prin piesei de început 

cu cele de la bază. când obțineți  o întoarcerea  cu cea de capăt. 

  pistă la lungimea pieselor în direcții    

  dorită. diferite.     
          
 

IDEI DE MONTARE A PISTEI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SFATURI RAPIDE:  
Citiți acest manual în totalitate înainte de folosire și păstrați-l pentru referințe viitoare.  
Pistele pot fi montate în ORICE mod doriți, dar citiți și alte moduri interesante în acest ghid.  
Pentru a porni mașina, bateriile trebuie să fie instalate corect și să apăsați butonul din partea de sus. 



Expuneți pista la lumină înainte de folosire pentru o strălucire puternică la întuneric. 
Nu uitați să folosiți etichetele adezive incluse pentru a vă personaliza mașina! 

 
EXTINDEȚI-VĂ SETUL! MERGEȚI LA…  
WWW.TOP-SHOP.RO 

 

AVERTISMENTE: Acest dispozitiv este creat exclusiv pentru uz casnic. Deși dispozitivul a fost verificat, 

utilizarea acestuia și consecințele derivate sunt strict în responsabilitatea utilizatorului. 
 
Notă pentru adulți: produsul nu poate fi folosit în pătuțuri. Nu lăsați copiii mici nesupravegheați cu acest 

produs. Păstrați ambalajul pentru referințe viitoare și informații de contact. Tăiați accesoriile din plastic 

cu foarfece și eliminați resturile. Eliminați toate jucăriile stricate. 
 
Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu altele noi. Introduceți bateriile corect cu supravegherea unui 

adult și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului jucăriei și producătorului bateriilor. Nu 

amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați bateriile alcaline, cele standard (carbon-zinc) sau 

cele reîncărcabile (nichel-cadmiu). Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi 

reîncărcate. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi reîncărcate. Bateriile reîncărcabile se schimbă doar sub 

supravegherea unui adult. Folosiți doar baterii de 1,5 V tip AAA sau altele echivalente. Nu scurt-circuitați 

bornele bateriilor. Scoateți întotdeauna bateriile slabe sau epuizate din produs. Scoateți bateriile dacă 

produsul va fi depozitat pe o perioadă de timp prelungită. Bateriile trebuie schimbate de un adult. 

Deșurubați capacul bateriilor cu o șurubelniță în cruce (nu este inclusă) și ridicați. Scoateți bateriile 

epuizate. Introduceți noile baterii corect conform cu simbolurile (+) și (-) situate în compartimentul 

bateriilor. Remontați capacul bateriilor și strângeți cele două șuruburi bine înainte de folosire. 

 

AVERTISMENT: acidul din baterii și scurgerile pot cauza vătămare și distrugerea produsului Magic 

Tracks™ și proprietățile din jur. Dacă apar scurgeri din baterii, spălați bine pielea afectată, ținând acidul 

departe de ochi, urechi, nas și gură. Spălați imediat îmbrăcămintea sau alte suprafețe care au intrat în 

contact cu acidul scurs din baterii.  
 

 

Denumire: Magic Tracks  
Cod: 106094138  
LOT sau serie: vezi ambalajul  
Data producției: vezi ambalajul 
 
Producător: Ningbo Xinfeng Plastic Co., Ltd., nr. 11, Gooya Road, Jiangshan Town, districtul Yinzhou, 
Ningbo City, Provincia Zheijang, China 
Importator : TOP SHOP INTERNATIONAL SA- Via Ferruccio Pelli 13,6900-Lugano,Elvetia 
       



Distribuit de STUDIO MODERNA SA – ROMANIA , SECTOR 6, BUCURESTI- SPLAIUL INDEPENDENTEI, 
NR.319L, CORP A1, CLADIREA “PARIS”  

  
Toate drepturile rezervate.  
Fabricat în China  
ORT nr.: 17-000987  
____________________________________________________________________________________ 

 

 

GARANŢIE 
 
Acest produs este acoperit de o garanţie de 2(doi) ani, pe baza dovezii de cumpărare.  
Producatorul garantează calitatea în condiţii de funcţionare corectă a produsului în timpul perioadei de garanţie. 
 
Producătorul garantează de asemenea că produsul va servi scopului său, dacă se respecta instrucţiunile 

date. În cazul apariţiei unei defecţiuni, în perioada de garanţie, cumpărătorul va notifica vânzătorul, în 

conformitate cu Legea 449/2003. 
 
În cazul unor defecte de fabricaţie a produsului, acesta va fi înlocuit. Timpul limită de de înlocuire în perioada de 

garanţie este de 15 de zile de la primirea reclamaţiei. Reclamaţia trebuie întotdeauna prezentată în formă scrisă. 

Cumpărătorul trebuie să prezinte o copie a facturii/bonului fiscal care să dovedească data cumpărării. Perioada 

de garanţie se prelungeşte cu timpul de înlocuire a produsului defect.  
Garanţia este valabilă de la data livrării/achiziției produsului. 

 
Garanţia nu este valabilă în următoarele cazuri: 
 
Produsul nu este în stare perfectă de igienă sau are defecţiuni datorate folosirii incorecte (neconfom cu instrucţiunile 
de utilizare şi atenţionările speciale). 
 
Se constată defecte cauzate de surse externe (defecte mecanice cauzate de cumpărător sau abuzul persoanelor terţe, 
tratament neglijent şi neadecvat)  
Cumpărătorul nu poate prezenta copia facturii şi nu poate demonstra data exactă a cumpărării produsului.  
Durata medie de utilizare a aparatului este de 2 ani de zile. 

 
SC Studio Moderna SA, Splaiul Independenței, nr.319L,Clădirea “Paris”,Sema Parc, sector 6, București, Romania  
Contactați-ne la: Telefon: 021/301 72 72 

 
ATENŢIE! ELIMINAREA MATERIALELOR   

Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie 
colectat separate de deșeurile menajere.Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi 
ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane.   
Trebuie să respectaţi reglementările locale relevante. 

 
Produsele electrice şi electronice conţin substanţe dăunătoare care au efect nefavorabil asupra 

mediului şi a sănătăţii oamenilor şi trebuie reciclate adecvat.  


