
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Gra rodzinna rybki łowienie rybek 

kaczuszek + akcesoria niebieska 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

1. Podstawa 

2. Dwie wędki 

3. Zestaw elementów ozdobnych 

4. 3 żółte kaczuszki 

5. 3 różowe kaczuszki 

6. Dwa podbieraki 

7. Instrukcja obsługi 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Ilość elementów: 20 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 3 baterie AA (brak w zestawie) 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU 

Aby poprawnie zamontować wszelkie dodatkowe elementy, należy postępować 

zgodnie z informacjami przedstawionymi na poniższych rysunkach. 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

1. Należy odkręcić śrubkę blokującą osłonę baterii i zdjąć osłonę. 

2. Baterie należy umieścić w przeznaczonych do tego gniazdach zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości.  

3. Po poprawnym włożeniu baterii należy zamknąć i dokręcić osłonę baterii. 

 

FUNKCJE PRODUKTU 

 

 

1.        Łap pływające kaczki za pomocą wędki! 

Pomoże to rozwinąć umiejętności motoryczne i 

koordynację! 

 

 

 

 

2. Wlej wodę do drzewa, a wpadnie ona 

zjeżdżalniami do rzeki, w której pływają 

kaczki! 

 

 

 



 

 

3. Wciśnij przycisk, aby pojawił się prąd 

rzeki! Złapanie płynącej szybko kaczki jest 

większym wyzwaniem!  

 

 

 

 

 

4. Zabawę uprzyjemni muzyka! Wciśnij 

przycisk, aby wybrać jeden z 6 utworów! 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIA 

 

1. Po wyjęciu zabawki z opakowania, wszelkie foliowe opakowania, opaski 

zaciskowe, taśmy i inne elementy nie będące częścią produktu należy od razu 

umieścić w odpowiednich pojemnikach, gdyż niosą za sobą ryzyko uduszenia.  

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

elementy zawarte w zestawie stanowią ryzyko zadławienia. 

3. Podczas korzystania z zabawki użytkownik powinien znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

4. Niektóre elementy produkt powinny być złożone jedynie przez osoby dorosłe.  

5. Należy regularnie kontrolować stan zabawki. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

zabawki. Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu 

wymaganych napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  



7. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Produkt ten należy oddać do specjalnie przeznaczonego w 

tym celu punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają istotne informacje, należy więc 

zachować je w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

 

1. Baterie jednorazowe nie powinny być ładowane. 

2. Akumulatory podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory powinny zostać wyjęte z zabawki.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii, oraz z baterii 

nowych i zużytych. 

5. Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z zabawki.  

6. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 
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