
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLOCKI KREATYWNE WYZWANIA 

ZMIENIAJĄCE TWARZ 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: drewno 

• Wymiary klocka: 2 cm x 2 cm x 2 cm 

• Wymiary karty: 6 cm x 6 cm 

• Wymiary opakowania: 18 cm x 18 cm x 3,5 cm 

Zawartość zestawu: 

• 16 klocków w czterech kolorach 

• 64 karty z różnymi minami 

Cechy produktu: 

• Kolorowe klocki przyciągną uwagę dzieci. 

• Pokryte są nietoksyczną i bezpieczną farbą. 

• Gra jest świetną rozrywką zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.  



• Klocki zostały wykonane dokładnie, są gładkie dzięki czemu nie występuje 

ryzyko wbicia drzazgi w rękę.  

• Proste zasady gry sprawiają, że gra idealnie nadaje się dla wszystkich.  

• Świetnie sprawdzi się jako gra dla całej rodziny.  

• Dziecko rozwinie zręczność, a przede wszystkim nauczy się rozpoznawać i 

nazywać emocje.  

INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

Zasady gry: 

• Wylosuj jedną kartę z minką i w jak najszybszym czasie ułóż przedstawioną 

minkę za pomocą klocków. 

• Kolor kart odpowiada kolorze klocków. 

• Wygrywa ten, kto najszybciej ułoży 10 minek.  

OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i 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 użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, które mogą okazać 

się potrzebne w przyszłości.  

KX5971 Klocki kreatywne wyzwania zmieniające twarz 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Huirong Toys Factory, Shantou City, Guangdong Province, China 


