
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZABAWKA INTERAKTYWNA DLA DZIECI 

PILOT Z MUZYKĄ 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 6 miesięcy + 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie pilota: 2x bateria AAA (brak w zestawie)  

• Kolor: szary z kolorowymi przyciskami 

• Wymiary pudełka: 21 cm x 11 cm x 5 cm  

Funkcje produktu:  

• Gra różnorodną muzykę  

• Uczy liczb w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim 

• Uczy kształtów 

• Podświetla się 

Instrukcja montażu baterii: 

1. Odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii pilota. 

2. Włóż dwie baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

3. Zamknij osłonę i zabezpiecz ją za pomocą śrubki.  

 

 

 



Instrukcja korzystania z pilota: 

• Za pomocą kolorowych przycisków w dolnej części pilota można wybrać 

muzykę, język angielski, francuski lub hiszpański. 

• Przyciski oznaczone numerami pozwalają wybrać utwór muzyczny lub cyfrę w 

wybranym języku.  

• Przyciski pod numerami pozwalają zatrzymać, odtworzyć i przewijać muzykę.  

OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczony na odpady.  

2. Opakowanie nie jest zabawką, nie udostępniać do zabawy. 

3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.  

4. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 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 zabawki.  

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

nowych i używanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  
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