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Introdução

Obrigado por ter escolhido o Primeira pista de comboio da Playland. 
Com ela, decidiu-se por um produto de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de 

desempenho e segurança. Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha 
em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o 
aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser 

compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde este 
manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo. 

Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

Primeira pista de comboio
Modelo:

WK1102-FT

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburgo

Alemanha

50000748

www.wachsmuth-krogmann.com



Visão geral 
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Visão geral

C

D

Âmbito de fornecimento / Peças

1.  2.

1.  2.

7

6

1  Peça de carril 1
2  Peça de carril 2
3  Peça de carril 3
4  Peça de carril 4 
5  Peça de carril 5
6  Ponte
7  Cruzamento

8  Estação

9  Cilindro
10  Cubo
11  Veículo
12  Reboque 1
13  Reboque 2
14  Carga

1x        4x 1x
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Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções
Leia todo este manual de instruções 
atentamente. 
Tenha sempre em atenção todas as 

indicações de segurança. Se tiver alguma questão ou 
dúvida relativamente ao manuseamento do produto, 
entre em contacto com o seu distribuidor ou com o 
centro de assistência. Guarde bem este manual e, se 
necessário, entregue-o a terceiros.

Explicação dos símbolos

Data de publicação do manual de 
instruções: mês/ano
ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um 
grau de risco médio que, se não for evitado, 
pode ter como consequência a morte ou 
ferimentos graves.
CUIDADO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um 
grau de risco baixo que, se não for evitado, 
pode ter como consequência ferimentos 
ligeiros ou moderados.

  

NOTA! Esta palavra de advertência alerta 
para possíveis danos materiais.

Declaração de conformidade (ver capítulo 
“Declaração de conformidade”): os produtos 
identificados com este símbolo cumprem 
todas as normas comunitárias aplicáveis do 
Espaço Económico Europeu.

O símbolo representa a segurança dos 
brinquedos testados. Os produtos 
etiquetados com este símbolo cumprem 
todos os requisitos legais e de mercado no 
que diz respeito a substâncias nocivas e à 
segurança dos produtos.
Embalagens feitas de madeira certificada 
FSC
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Segurança

Utilização correta
Este é um brinquedo e é adequado para crianças a partir 
dos 18 meses. Utilizar apenas sob a supervisão direta de 
adultos. Este produto foi concebido exclusivamente para 
a operação em áreas interiores, em espaços secos e 
fechados. Uma utilização diferente da anteriormente 
descrita ou uma modificação do produto não é 
permitida e pode dar origem a danos materiais ou 
mesmo ferimentos em pessoas. O fabricante ou o 
fornecedor não assumem qualquer responsabilidade 
por danos resultantes de uma utilização incorreta ou 
inadequada.

ATENÇÃO!  

Leia e considere todas as indicações de 
segurança apresentadas de seguida. A sua 
inobservância representa riscos de 
ferimentos e de acidentes, bem como de 
danos materiais no aparelho.

Indicações de segurança gerais 
ATENÇÃO!  

Perigos para crianças ou pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas (por exemplo, 
parcialmente deficientes, pessoas mais 
velhas com limitações das capacidades 
físicas e mentais) ou falta de 
experiência e conhecimento (por 
exemplo, crianças mais velhas).
• Nunca deixe crianças sozinhas com o 

material da embalagem. Existe perigo de 
asfixia com o material da embalagem. As 
crianças subestimam, muitas vezes, os 
perigos. 

• Não deixe as crianças utilizarem o produto 
sem supervisão de um adulto.

• A montagem apenas deve ser efetuada 
por um adulto.

CUIDADO!  
PERIGO DE DANOS! 

Um manuseamento inadequado do produto 
pode originar danos no mesmo.  
• Não utilize o produto se detetar algum 

tipo de dano.
• Nunca manipule nem modifique o 

produto.
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Primeira colocação em  
funcionamento

Verificar o produto e material fornecido
NOTA!  
Perigo de danos!

Ao abrir a embalagem de forma imprudente 
com uma faca afiada ou outros objetos 
pontiagudos, o produto poderá ficar 
danificado rapidamente.
• Proceda com cuidado ao abrir a 

embalagem.
1. Retire o produto da embalagem.
2.  Verifique se o fornecimento está completo  

(ver Fig. A na página 4).
3.  Verifique se o produto ou as peças individuais 

apresentam danos. Se for esse o caso, não utilize  
o produto.

Construção

Nota! No caso de variantes de construção 
com muitas secções de curvas sucessivas, os 
veículos podem descarrilar! 
Limpe os carris com um pano húmido antes 
da primeira utilização!

Monte a estação 8 , o cruzamento 7  e a ponte 6  de 
acordo com a Fig. B-D. As peças individuais podem 
ser facilmente montadas por um mecanismo de encaixe.

Manutenção, limpeza e  
conservação

CUIDADO!  
PERIGO DE DANOS!

Uma limpeza incorreta do produto pode 
originar danos.
• Use apenas um pano seco e sem pelos para 

a limpeza. Em caso de sujidades fortes, 
humedeça o pano ligeiramente.

• Não utilize produtos químicos para a 
limpeza.

• Se não estiver a utilizar o produto, 
guarde-o num local seco, dentro da 
embalagem.
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Dados técnicos
Modelo: Primeira pista de comboio
Ref. n.º: 7000500
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Declaração de conformidade

 A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, 
Alemanha, declara sob plena 
responsabilidade que o produto 
anteriormente mencionado cumpre os 
requisitos básicos das diretivas UE indicadas. 
A declaração de conformidade UE pode ser 
solicitada ao fabricante, no endereço 
indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem
 O material da embalagem é parcialmente 
reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de 
recolha de material reciclável. Entregue-a 
num ponto de recolha público.

 Este símbolo indica como separar 
corretamente os materiais da embalagem 
para a eliminação. Elimine as embalagens 
de papel no ecoponto para papel e as 
embalagens de plástico, metal ou materiais 
compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto
(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus 
com sistemas para uma recolha diferenciada de 
resíduos) 
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