
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

GENERATOR BANIEK PIANY ZABAWKA 

DO KĄPIELI KRAB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA URZĄDZENIA 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

1. Odłącz pojemnik na płyn do kąpieli. 

2. Wepnij dyszę w dziurę znajdującą się wewnątrz kraba. 

3. Za pomocą przyssawki przymocuj urządzenie do ściany. Upewnij się, że 

powierzchnia jest płaska. 

4. Wlej płyn do kąpieli do pojemnika. 

5. Zamontuj pojemnik na miejscu. 

6. Wciśnij włącznik, a urządzenie rozpocznie pracę. 

 



Czyszczenie: 

1. Po użyciu produktu, dyszę oraz pojemnik wyczyść dokładnie przy użyciu ciepłej wody. 

MONTAŻ BATERII 

 

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii. 

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

biegunowości. 

3. Zamknij osłonę baterii i dokręć zabezpieczającą ją śrubkę. 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

 

1. Pierwsze wciśnięcie włącznika uruchomi muzykę i produkcję baniek. 

2. Drugie wciśnięcie włącznika wyłączy muzykę, bańki będą dalej produkowane. 

3. Trzecie wciśnięcie włącznik wyłączy urządzenie, bańki przestaną być produkowane. 

OSTRZEŻENIA 

 

1. Po wyjęciu produktu z opakowanie wszelkie elementy nie będące jego częścią należy 

umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. 

2. Z produktu należy korzystać jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. 

3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z produktu. Nie należy 

samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

4. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

5. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy wrzucać go do wody. 

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 różnych typów baterii oraz z baterii nowych i 

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 

 

KX7219 Generator baniek piany zabawka do kąpieli krab 

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

Producent: Qinglong Toys Factory, Shantou, Guangdong, China 


