
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLUCZYKI DO AUTA Z PILOTEM 

ZABAWKA INTERAKTYWNA 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 12 miesięcy + 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 2x bateria AA (w zestawie) 

Montaż baterii: 

1. Otwórz osłonę baterii znajdującą się w dolnej części pilota. 

2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

3. Zamknij osłonę baterii, upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona.  

Funkcje produktu: 

1. Przyciśnięcie poszczególnych przycisków uruchamia: 

• Dźwięk zamykania samochodu 

• Dźwięk uruchamiania samochodu 

• Klakson 

• Dzwonek 

• Muzykę. 

2. Kolorowe klucze przyciągną uwagę dziecka, a przy okazji mogą służyć za 

grzechotkę.  



OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 miesiąca życia.  

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. 

3. Opakowanie nie jest zabawką, nie udostępniać dzieciom.  

4. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Akumulatory podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

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

nowych i wyczerpanych. 

5. Baterie należy władać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

KX6944 Kluczyki do auta z pilotem zabawka interaktywna 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Kaichi Toys Factory, Shantou City, Guangdong Province, China 


