
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GRZECHOTKA GRYZAK ZABAWKA 

INTERAKTYWNA KRÓLIK 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 18 miesięcy + 

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

• Wymiary: 22 cm x 6.2 cm x 2.5 cm  

• Wymiary opakowania: 22.5 cm x 7.5 cm x 4.7 cm 

• Kolor: Niebieski, miętowy lub różowy 

 

FUNKCJE PRODUKTU 

 

1. Produkt pełni funkcję trzech zabawek: grzechotki, gryzaka i pozytywki.  

2. Uszy wykonane z miękkiego i bezpiecznego materiału idealnie sprawdzą się w 

roli gryzaka. 

3. Zabawka odtwarza 8 różnych melodii, które można przełączać za pomocą 

przycisku znajdującego się w kokardzie. 

4. Trójpozycyjny przełącznik, znajdujący się pod spodem zabawki, pozwala na 

włączenie pozytywki oraz wybór jednego z dwóch poziomów głośności.  

5. Zabawka świetnie wpływa na rozwój mięśni oraz zdolności motorycznych, a 

także pomaga w rozwoju umiejętności poznawczych oraz zmysłów. 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

1. Odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii, a następnie otwórz osłonę.  

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

biegunowości. 

3. Zamknij osłonę baterii i zabezpiecz ją za pomocą śrubki. 

OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 miesiąca życia.  

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy stanowią ryzyko uduszenia.  

3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.  

4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

5. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym 

na odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRODUKTU 

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 korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i używanych. 

5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

6. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  

KX6534 Grzechotka gryzak zabawka interaktywna królik 

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

Białystok 

Producent: Yingle Toys Factory, Chenghai District, Shantou City, Guangdong 

Province, China 


