
Koń na biegunach z efektami dźwiękowymi

Gratulujemy zakupu konika od naszej firmy, aby przez długi czas przynosił
Państwu radość i spełniał Państwa oczekiwania, prosimy o zapoznanie się z

poniższą instrukcją przed użyciem produktu.
Poniższe instrukcje, które należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego..

● Przed użyciem zabawki przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję..
● Zawsze składać konia zgodnie z instrukcją, aby mieć pewność, że zawsze będzie działał 

poprawnie.
● Ta zabawka nie powinna być używana przez osoby dorosłe.
● Ten produkt zawiera małe części.Niebezpieczeństwo zadławienia!
● Przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
● Dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą.
● Jeśli konik po rozpakowaniu wykazuje jakiekolwiek wady, natychmiast skontaktuj się

ze sklepem.
● Nie mieszaj różnych typów baterii lub starych baterii.
● Sprawdź poprawną polaryzację baterii.
● Jeśli nie zamierzasz używać zabawki przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
● Jeśli baterie wyciekają, wyjmij je i wyczyść.
● Pokrywa baterii musi być zawsze mocno zamocowana.
● Regularna kontrola wszystkich ruchomych części jest absolutnie niezbędna.
● Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno i bezpiecznie

dokręcone.
● Czyść zabawkę regularnie wilgotną szmatką.
● Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków chemicznych

Uwaga!Nie nadaje się dla dzieci poniżej 10 miesiąca życia..



1. Zamontuj rozpórki łączące i prowadnice za pomocą śrub.
2. Włóż śruby i nogi do przygotowanych zagłębień ramy wahacza i przymocuj konstrukcję za 

pomocą dołączonych podkładek i nakrętek.
3. Przykręć drewniane uchwyty z boku szyi konia za pomocą dostarczonych śrub.
4. Ta zabawka wymaga 3 baterii AA (brak w zestawie).
5. Otwórz suchy zamek na brzuchu i wyjmij pojemnik na baterie z torby.
6. Użyj śrubokręta (brak w zestawie), aby otworzyć komorę baterii.
7. Zamknąć pojemnik na baterie i dokręcić śrubę śrubokrętem.
8. Włóż pojemnik na baterie z powrotem na miejsce i zamknij suchy zamek błyskawiczny.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Utylizować urządzenie, jego akcesoria i opakowanie w sposób 
przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucaj go do śmieci domowych. Na 
terenie UE ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Ten produkt zawiera cenne materiały 
nadające się do recyklingu i powinien zostać przekazany do systemu 
recyklingu w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, które 
mogłyby zostać zniszczone przez niekontrolowane usuwanie 
odpadów. Proszę zutylizować produkt korzystając z odpowiednich 
systemów zbiórki lub przekazać produkt do punktu zbiórki odpadów, 
w którym go kupiłeś, a stamtąd zostanie poddany recyklingowi.


	Uwaga!Nie nadaje się dla dzieci poniżej 10 miesiąca życia..
	OCHRONA ŚRODOWISKA:

