
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MATA EDUKACYJNA SKŁADANA 

PIANKOWA DWUSTRONNA ULICA LAS 

150X190CM 
 

 

 

 

 

OPIS PRODUKTU 

 

1. Mata jest dwustronna, z jednej strony przedstawiony został las, z drugiej 

miasto.  

2. Mata świetnie izoluje od zimnego podłoża, dzięki czemu idealnie sprawdzi się 

podczas zabawy zarówno w domu, jak i na zewnątrz.  

3. Mata jest miękka, dzięki czemu idealnie sprawdzi się przy amortyzowaniu 

upadków dziecka, gdy uczy się chodzić. 

4. Materiał, z którego została wykonana jest odporny na trwałe zabrudzenia i 

łatwy w czyszczeniu.  

5. Mata posiada antypoślizgową powierzchnię. 

 



Dane techniczne: 

• Wiek dziecka: 0+ 

• Wymiary maty: 190 cm x 150 cm 

• Wymiary opakowania: 75 cm x 40 cm x 9.5 cm  

• Grubość maty: 8 mm  

• Tworzywo: Pianka XPE 

CZYSZCZENIE 

• Produkt należy prać ręcznie w letniej wodzie.  

• Nie prać w pralce.  

• Nie należy stosować silnych środków myjących, gdyż może to prowadzić do 

powstania odbarwień. 

• Miejscowe zabrudzenia można usunąć za pomocą wilgotnej szmatki lub w 

przypadku mocniejszych zabrudzeń, za pomocą miękkiej gąbki i płynu do 

mycia naczyń.  

• Należy unikać szorowania maty ostrymi szczoteczkami i zmywakami, gdyż 

może to prowadzić do uszkodzenia powierzchni.  

• Nie prasować maty. 

• Nie przechowywać w wilgotnych warunkach, gdyż może to prowadzić do 

wytworzenia się pleśni.  

OSTRZEŻENIA 

 

1. Przed użytkowaniem wyeliminować i usunąć ewentualnie obecne woreczki 

plastikowe lub inne elementy nie wchodzące w skład zabawki oraz 

przechowywać je poza zasięgiem dzieci, gdyż niosą one ze sobą ryzyko 

uduszenia.  

2. Podczas zabawy dziecko zawsze powinno znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Nie należy rozkładać maty na podwyższeniu (np. stole) gdyż grozi to upadkiem 

dziecka z wysokości. 

4. Przed rozłożeniem maty należy dokładnie oczyścić i posprzątać podłoże. 

Należy upewnić się, że pod matą nie znajdują się żadne ostre przedmioty, 

które mogłyby uszkodzić produkt lub zranić dziecko.  

5. Nie wystawiać na kontakt z ogniem lub innym źródłem gorąca, takim jak 

piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp.  

6. Nie wolno przenosić produktu, gdy dziecko znajduje się na macie.  

 

KX7982 Mata edukacyjna składana piankowa dwustronna ulica las 150x190cm 

Importer: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 

Białystok 

Producent: Jietai Commodity Factory, China 


