
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CHODZIK DZIECIĘCY GRZECHOTKI 

MUZYKA PAŁĄK NIEBIESKI 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 6 miesięcy + 

• Wymiary: 66 cm x 56 cm x 57 cm 

• Maksymalne obciążenie: 13 kg 

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

Cechy produktu: 

• Solina i lekka konstrukcja zapewni bezpieczną naukę chodzenia. 
• Zdejmowane materiałowe siedzisko - możesz je uprać, gdy się zabrudzi. 
• Chodzik można łatwo złożyć, dzięki czemu po skończonej zabawie nie zajmie 

wiele miejsca.  
• Usztywnione oparcie zwiększy komfort dziecka podczas użytkowania. 
• 8 skrętnych kółek ułatwi przemieszczanie się malucha. 
• Doczepiane kolorowe grzechotki urozmaicą zabawę i zachęcą maluszka do 

stawiania pierwszych kroków. 
• 3 - stopniowa możliwość regulacji wysokości siedziska umożliwi dopasowanie 

wysokości do potrzeb dziecka. 

SCHEMAT BUDOWY 

 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU 

1. Rozłóż ramę, podnosząc ją do góry do 

odpowiedniej wysokości. 

 

 

 

 

 

 

2. Zamontuj kółka wciskając je w małe 

dziurki na spodzie podwozia. 

 

 

 

3. Załóż poszewkę na oparcie, a następnie zamocuj je do stolika. 

 

 

 

4. Przymocuj plastikową ramę do 

stolika. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Załóż ramę na 

wyznaczone miejsce i 

dokręć ja od spodu za 

pomocą śrubek. 

 

 

 

 

 

6. Aby wyregulować 

wysokość, odbezpiecz 

blokadę, ustaw 

interesującą Cię wysokość i 

zabezpiecz blokadę. 

 

 

 

MONTAŻ BATERII 

1. Odbezpiecz i otwórz osłonę baterii. 

2. Dwie baterie AA (brak w zestawie) umieść w gniazdach zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości.  

3. Zamknij i zabezpiecz osłonę.  

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

1. Należy regularnie czyścić i kontrolować stan chodzika.  

2. Chodzika nie należy zanurzać w wodzie. Zaleca się czyszczenie za pomocą 

lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.  

3. Ciężkie zabrudzenia należy usunąć za pomocą gąbeczki i lekkiego środka 

myjącego. 

4. Poszewkę oparcia można zdjąć i uprać ręcznie.  

5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. 

Bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia 

produktu.  

6. Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci i źródeł ciepła. 

 

 



OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia.  

3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

4. Nie należy korzystać z produktu w pobliżu schodów i innych wysokich miejsc. 

5. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy zabawki są 

odpowiednio spasowane. 

6. Maksymalny zalecany czas zabawy wynosi 30 minut. 

7. Nie stawiaj żadnego obciążenia na stoliku zabawki, gdyż może to prowadzić do 

utraty stabilności chodzika. 

8. Produkt powinien być montowany jedynie przez osoby dorosłe. 

9. Wysokość siedziska należy ustawić w taki sposób, aby zapobiec wypadnięciu 

dziecka. 

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 z zachowaniem prawidłowej biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  
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