
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MATA WODNA NADMUCHIWANA 

SENSORYCZNA ŻÓŁW ZIELONA 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 0+ 

• Tworzywo: plastik 

• Wymiary: 99 cm x 53 cm  

• Wymiary opakowania: 24 cm x 17 cm x 2 cm  

Cechy produktu: 

• Wykonana z wytrzymałego tworzywa. 

• Lekka i łatwa w przechowywaniu. 

• Zabawa na macie wspomaga prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. 

• Wspomaga umiejętność skupienia uwagi. 

• Wspiera prawidłowy rozwój mięśni. 

• Kolory maty są bardzo nasycone, dzięki czemu na pewno przyciągną uwagę 

dziecka. 

• Mata nie przecieka.  

• Mata posiada bardzo duży rozmiar, który zapewnia wygodę korzystania.  

• Fantastyczny prezent dla dziecka na każdą okazję.  

 

 



INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

1. Brzegi maty należy napompować powietrzem.  

2. Środek maty należy wypełnić niewielką ilością wody.  

3. Wewnątrz maty zostały umieszczone kolorowe zwierzątka wodne, które będą 

przesuwać się pod wpływem ruchów dziecka. 

4. Leżąc na brzuchu dziecko będzie ćwiczyć mięśnie odpowiedzialne za 

prawidłową postawę.  

Czyszczenie: 

• Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki i delikatnego środka 

myjącego.  

• Nie należy czyścić maty za pomocą ostrych szczotek i druciaków. 

• Nie należy stosować silnych detergentów.  

• Matę należy przechowywać z dala od szkodliwego działania promieni 

słonecznych.  

OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia.  

2. Opakowanie nie jest częścią zabawki, nie należy udostępniać go do zabawy.  

3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

4. Maty nie należy rozkładać na podwyższeniu (np. na stole) ani w pobliżu 

schodów. Grozi to upadkiem dziecka z wysokości.  

5. Matę należy rozkładać jedynie na czystym i wolnym od jakichkolwiek 

przedmiotów podłożu. Znajdujące się pod matą zanieczyszczenia mogą 

prowadzić do uszkodzenia maty oraz zranienia dziecka. 

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.  

9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek 

wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości. 
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