
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MATA EDUKACYJNA DLA DZIECI 3W1 

ZWIERZAKI + PIANINKO 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Zasilanie: 3x bateria AA (brak w zestawie) 

• Wymiary: 80 cm x 70 cm x 48 cm  

Cechy produktu:  

• Materiał z jakiego została wykonana mata jest wysokiej jakości, co zadowoli 

rodziców oraz jest bardzo miękki i kolorowy, co zadowoli dzieci.  

• Kolorowe zabawki zachęcą dziecko do zabawy i pomogą mu rozwijać zdolności 

manualne oraz pobudzą zmysły. 

• Odczepiane pianinko posiada różne tryby grania, dźwięki gamy, wgrane 

melodyjki, a wciskanie przycisków pozwala zagrać wybrany dźwięk. 

• Podświetlane klawisze z pewnością przyciągną uwagę maluszka.  

• Lusterka zawiera folię ochronną, która należy zdjąć przed pierwszym użyciem. 



MONTAŻ PRODUKTU 

 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia. 

2. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Produkt powinien zostać złożony przez osobę dorosłą.  

4. Produkt należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Trudne 

do usunięcia zabrudzenia można usunąć za pomocą gąbeczki z lekkim 

środkiem myjącym.  

5. Nie należy czyścić produktu za pomocą ostrych szczotek i silnych środków 

myjących, gdyż mogą go uszkodzić. 

6. Pianinko należy czyścić jedynie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. 

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

9. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku 

przeznaczonym na odpady. 

10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i używanych. 

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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