
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SORTER DREWNIANY POCIĄG 

CIUCHCIA RYBKI MONTESSORI 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: drewno 

• Wymiary:  

✓ pociągu: 35 cm x 11 cm x 9 cm 

✓ Lokomotywa: 11 cm x 9 cm x 9 cm 

✓ Wagon: 11 cm x 11 cm x 5 cm 

✓ Opakowanie: 34 cm x 11 cm x 9 cm 

Zawartość zestawu: 

• Lokomotywa 

• 2 wagony 

• 9 robaczków 

• 6 rybek 

• 3 foremki 

• Wędka 



CECHY PRODUKTU 

• Zabawka została wykonana z drewna, a jej ściany i krawędzie zostały 

wyszlifowane i pokryte nietoksyczną farbą, dzięki czemu wyeliminowano 

ryzyko wbicia drzazgi. 

• Rybki i robaczki posiadają metalowe elementy, a wędka posiada magnesową 

końcówkę, dzięki czemu je przyciąga! 

• Łowienie rybek i robaczków za pomocą wędki świetnie wpłynie na zdolności 

manualne maluszka oraz jego koordynacje wzrokowo – ruchową.  

• Segregowanie robaczków i rybek do foremek pozwoli rozwinąć w dziecku 

umiejętność odróżniania kolorów.  

• Wyjęcie i włożenie robaczków oraz rybek jest skomplikowane, dzięki czemu 

dziecko nauczy się cierpliwości i wytrwałości.  

• Zabawka może służyć również jako pociąg. Idealnie sprawdzi się do wożenia 

figurek, laleczek i innych zabawek.  

CZYSZCZENIE 

1. Sorter wykonany jest z drewna, nie należy więc czyścić go przy użyciu dużej 

ilości wody.  

2. Sorter należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.  

3. W przypadku ciężkich do usunięcia zabrudzeń należy użyć lekko wilgotnej 

ściereczki i lekkiego środka myjącego. 

4. Nie należy stosować silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do 

powstawania odbarwień.  

5. Sorter należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż duża wilgotność może 

prowadzić do spuchnięcia drewna i trwałego uszkodzenia produktu.  

OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe, fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

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

3. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. 

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

nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie produktu będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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