
SET 3 ŽOGIC ZA BALINANJE 

SS52JO 

 

 

LASTNOSTI: 

 Za 4 igralce 

 Kromirane jeklene kroglice premera 73 mm 

 Lesen jack premera 28 mm 

 Magnet 

 Teža žoge: 720 gramov 

 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

 

Predvidena uporaba 

Izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo in je zasnovan kot igrača za otroke, starejše 

od 36 mesecev.  

 

 

 

 



VARNOSTNI NAPOTKI 

POZOR!  

• Opozorilo! Ni primerna za otroke pod 36 mesecev starosti.  

• Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih. 

 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Starši in druge nadzorne osebe se morajo zavedati odgovornosti, saj lahko zaradi 

otrokovega naravnega nagona po igri in želje po eksperimentiranju računate s 

situacijami, za katere izdelek ni narejen. 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

Igra 

Navodila obsegajo le osnovna pravila za začetnike, ki so posebej primerna za otroke. Za 

mednarodna pravila balinanja se pozanimajte v ustrezni strokovni literaturi.  

Vsak igralec dobi dve krogli. Cilj je, da svoje krogle čimbolj približa majhni krogli, balinčku. 

Določite štartno črto, od katere vsi igralci mečejo svoje krogle. V prvem krogu se vrže balinček. 

Igralec, ki je igro začel z balinčkom, vrže kot prvi svojo prvo kroglo. Nato vsi ostali igralci 

vržejo zaporedoma eno kroglo in se pri tem poizkušajo s kroglo čimbolj približati balinčku ali 

druge krogle odbiti proč. V drugem krogu vržejo vsi igralci v enakem zaporedju svojo drugo 



kroglo. Igralec, katerega krogla leži po drugem krogu najbližje balinčku, dobi eno točko. Pred 

začetkom igre določite, pri koliko točkah se igra zmaga. 

 

 

Vzdrževanje, skladiščenje 
 

Upoštevajte, da redno vzdrževanje in čiščenje bistveno prispevata k varnosti in ohranitvi vašega 

izdelka. Izdelek je vedno potrebno hraniti suh in čist pri sobni temperaturi. 

 

POMEMBNO! Izdelek je potrebno čistiti samo z vodo, nikoli z agresivnimi čistilnimi sredstvi. 

Po čiščenju izdelek obrišite s suho čisto krpo. 

 

 

 

 

Napotki za odlaganje v smeti 
 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

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 označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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