
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KARABIN NA PIANKOWE STRZAŁKI 

BĘBENKOWY BLAZE STORM + 

CELOWNIK + 20 STRZAŁEK 

NIEBIESKICH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

• Karabin bębenkowy 

• Celownik (zamocowany na karabinie) 

• 20 strzałek (10 zwykłych i 10 z przyssawkami) 

DANE TECHNICZNE 

 

• Wiek dziecka: 8+ 

• Wymiary opakowania: 455 mm x 232 mm x 80 mm 

• Wymiary zabawki: 450 mm x 225 mm x 65 mm 

• Wymiary lufy:  

o Średnica zewnętrzna: 4 cm 

o Średnica wewnętrzna: 2 cm 

• Zasilanie: 3 baterie AA (brak w zestawie) 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

1. Odbezpiecz i zdejmij osłonę baterii.  

2. Włóż baterie w gniazda zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości. 

3. Załóż osłonę baterii i zabezpiecz ją. 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

 

1. Celownik i kolba mogą zostać zdemontowane, co umożliwia dopasowanie 

zabawki do własnych preferencji. 

 

2. Magazynek pomieści 10 strzałek. Podczas 

ich ładowania pamiętaj, aby robić to 

delikatnie, pozwoli to zminimalizować 

ryzyko zacięcia się broni.  

 

 

 

 

3. Aby móc wystrzelić, pamiętaj o przełączeniu 

włącznika w pozycję „ON”. 

 

 

 

 

4. Aby wyjąć i załadować magazynek, 

najpierw musisz odbezpieczyć jego 

blokadę.  

 

 



 

5. Gdy strzałka zablokuje się w broni, rozwiązanie jest 

bardzo proste: 

• Otwórz przesuwne okno wyrzutowe i wyjmij 

strzałkę. 

• Zamknij okno wyrzutowe. 

 

OSTRZEŻENIA 

 

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

natychmiast umieścić w odpowiednich pojemnikach na opady. Nie są one częścią 

zabawki i mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia.  

3. Produkt posiada małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci, 

aby uniknąć ryzyka uduszenia.  

4. Naładowanego i włączonego karabinu nie należy nakierowywać na twarz, oczy i inne 

delikatne fragmenty ciała.  

5. Nie należy strzelać do innych osób ani zwierząt.  

6. Aby uniknąć uszkodzenia produktu należy korzystać jedynie z naboi 

wyprodukowanych przez markę Blaze Storm.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. 

Ponowne użycie produktu możliwe jest po wprowadzeniu wymaganych napraw. 

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

9. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają istotne informacje. Należy więc zachować ja 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 różnych typów baterii oraz z baterii nowych i 

wyczerpanych.  

5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

6. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 

KX6679 Karabin na piankowe strzałki bębenkowy Blaze Storm + celownik + 2 strzałek 

niebieski 

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

Producent: Ze Cong Plastic Toys Factory, Chenghai District, Shantou City, Guangdong 

Province, China 


