
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KARABIN BLASTER MODULAR 4W1 30 

STRZAŁEK 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 6+ 

• Zasilanie karabinu: 4x bateria AA (brak w zestawie) 

• Latarka: 3x bateria LR1130 (w zestawie, jest możliwość wymiany baterii) 

• Wymiary podstawowego karabinu: 38. 5 cm x 22 cm x 6.5 cm 

• Wymiary karabinu po złożeniu: 76 cm x 35 cm x 6.5 cm 

Zawartość zestawu: 

• Karabin 

• Latarka 

• Tłumik 

• Dwa magazynki 

• Kolba z mocowaniem na dodatkowy magazynek 

• 30 piankowych strzałek 

Wymiana baterii: 

1. W karabinie: 

• Otwórz osłonę baterii. 

• Włóż 4 bateria AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

• Zamknij osłonę. 

2. W latarce: 

• Otwórz osłonę baterii znajdującą się w latarce. 

• Włóż 3 baterie LR1130 zgodnie z oznaczeniami. 

• Zamknij i zabezpiecz osłonę. 



Cechy produktu: 

• Karabin posiada liczne szyny taktyczne, dzięki czemu możliwe jest rozbudowywanie 

go w dowolny sposób! Dopasuj broń do swoich preferencji. 

• Przesuwne okno wyrzutowe wybawi z opresji, gdy nabój zablokuje się w komorze! 

• Dwa magazynki sprawią, że nie zabraknie Ci amunicji w trakcie walki!  

• Zabawa w grupie pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji społecznych, w tym 

kształtowanie prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. 

• Pistolet będzie zachęcał do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzy.  

• Zabawa wspomoże koordynację ruchową i pozytywnie wpłynie na zdrowie fizyczne 

dziecka. 

• Obsługa karabinu, w tym ładowanie magazynka, błyskawicznie poprawi motorykę 

palców. 

OSTRZEŻENIA 

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

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

zabawki i mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia.  

3. Produkt posiada małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Należy 

więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci.  

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. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast przerwać korzystanie. Ponowne użycie 

możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

8. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc zachować je na 

wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA 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 jednocześnie ładować korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i używanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 
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