
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WKRĘTARKA WIERTARKA ŚRUBKI 

KLOCKI KONSTRUKCYJNE 181 

ELEMENTÓW 
 

 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

• Walizka 

• Tablica do wkręcania śrubek 

• Zestaw klocków o różnych kształtach 

• Kolorowe śrubki 

• Wkrętarka 

• Śrubokręt 

• Instrukcja obsługi 



PARAMETRY TECHNCZNE 

 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Ilość elementów: 181 

• Wymiary opakowania: 30cm x 23cm x 10cm  

• Wymiary walizki: 28.5cm x 21cm x 9cm 

• Tablica do układania obrazków: 28.5cm x 14.5cm  

• Wkrętarka: 14cm x 11.5cm  

• Zasilanie wkrętarki: 2x bateria AA (brak w zestawie) 

• Tworzywo: Plastik 

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

 

1. Odbezpiecz i otwórz osłonę baterii.  

2. Umieść baterie w gniazdach zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

3. Zamknij i zabezpiecz osłonę baterii.  

OPIS PRODUKTU 

 

Zabawa polega na wkręcaniu w tablicę różnokolorowych śrubek przy użyciu wkrętarki 

lub śrubokręta. 

Zabawka wyzwala w dzieciach kreatywność, pobudza do myślenia przestrzennego.  

Duża ilość elementów w zestawie sprawia, że możliwych do wykonania wzorów i 

kombinacji jest praktycznie nieskończona ilość!  

Zabawka pomoże dziecku rozwinąć wyobraźnię przestrzenną. 

Zabawa małymi elementami świetnie wpłynie na zdolności manualne dziecka, 

rozwijając jego motorykę małą.  

Bardzo żywe i nasycone kolory pomogą dziecku zapamiętać ich nazwy.  

Tworzenie co raz to nowych konstrukcji da dzieciom wiele satysfakcji, pozwoli odczuć 

dumę z własnych dokonań.  

Praktyczna walizka będące elementem zestawu pozwoli na wygodne przechowywanie 

wszystkich` elementów i co najważniejsze, zachowanie porządku! 

Wykonanie zabawki z wysokiej jakości materiałów pozwala bawić się bez zmartwień, 

że coś zostanie uszkodzone.  

 

 

 

 



PRZYKŁADOWE WZORY 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia. 

2. Produkt zawiera małe elementy, istnieje więc ryzyko zadławienia. 

3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

4. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie foliowe woreczki, opaski 

zaciskowe, taśmy itd. umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na 

odpady. 

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu 

wymaganych napraw.  

6. Nie należy samemu naprawiać ani modyfikować produktu.  

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

 

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 zabawki.  

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

zużytych i nowych.  

5. Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że są one włożone zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  
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