
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Wskazówki od ekspertów ds. wczesnej edukacji 

W wieku 18 miesięcy dziecko uczy się rozumieć i rozróżniać różne zabawki oraz ich 

funkcje. Jest to idealny moment, aby rozwijać zainteresowanie odkrywaniem i 

wyobraźnię w zabawach samodzielnych oraz zabawach z rodzicem.  

Wytrzymałe i odporne 

Zabawki te są wykonane z wytrzymałego materiału, świetnie więc sprawdzą się do 

zabawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz! 

Łatwe do trzymania 

Dzięki specjalnej konstrukcji w postaci zaokrąglonych brzegów zabawka jest łatwa w 

trzymaniu.  

 

 

Buldożer 

Popychaj spychaczem ziemię, klocki a nawet inne zabawki! 

 

 

 

Betoniarka 

Zakręć betoniarką i przechyl ją ku ziemi, aby uwolnić 

ładunek! 

 

 

Koparka 

Kop głęboko i przesypuj co się tylko da w pokoju i na 

zewnątrz! 



 

 

Wózek widłowy 

Podnoś klocki, zabawki i wszystkie inne przedmioty! 

 

 

 

Wywrotka 

Przewoź ziemię, kamienie oraz klocki gdzie tylko chcesz! 

 

 

 

Walec drogowy  

Wygładź i wyrównaj ziemię, dywan i co tylko przyjdzie Ci 

do głowy! 

 

 

Umiejętności poznawcze 

Zabawki pomogą dziecku nauczyć się dostrzegać różnice między 

przedmiotami! 

 

Umiejętności motoryczne 

Zabawki są łatwe do chwytania, pchania i zabawy, idealnie 

sprawdzą się do rozwijania siły dłoni, zręczności palców i motoryki 

precyzyjnej. 

 

Koordynacja wzrokowo-ruchowa 

Dzięki ruchomym elementom, takim jak przegubowe ramiona, 

zabawki pomogą dziecku w rozwijaniu koordynacji wzrokowo-

ruchowej podczas zabawy! 

 



 

Ostrzeżenia 

 

• Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 miesiąca życia. 

• Nie korzystaj z produktu w bardzo mokrym i wilgotnym środowisku.  

• Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać zabawę. Ponowne użycie produktu 

możliwe jest po wprowadzeniu odpowiednich napraw lub wymianie. 

Korzystanie z uszkodzonej zabawki może prowadzić do powstania obrażeń. 

• Z zabawki korzystać mogą jedynie osoby znajdujące się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

• Opakowanie zawiera ważne informacje, które mogą być przydatne w 

przyszłości. Nie należy wyrzucać pudełka ani instrukcji obsługi. Należy 

umieścić w odpowiednich pojemnikach taśmę, foliowe opakowania, opaski 

zaciskowe oraz inne elementy opakowania, które mogą powodować ryzyko 

uduszenia lub zadławienia. 

 

Wszelkie ilustracje zawarte w instrukcji stanowią tylko pogląd i mogą różnić się od 

rzeczywistej zawartości.  
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