
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MATA EDUKACYJNA 3W1 ŻÓŁW KOJEC 

DUŻA 0+ 30 PIŁECZEK 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 0+ 

• Średnica maty: 62 cm 

• Wysokość siatki: 20 cm  

• Wysokość pałąków: 52 cm  

• Obwód piłeczki: 15 cm  

• Wymiary opakowania: 62 cm x 51 cm x 11 cm  

Zawartość zestawu: 

• Dwa pałąki do zaczepiania zabawek 

• Miękkie zabawki do zawieszenia: rybka, ośmiornica, gwiazda, krab z 

lusterkiem 

• 30 kolorowych piłeczek (6 kolorów po 5 piłeczek) 

• Siatka zabezpieczająca do stworzenia basenu 

 

 



INSTRUKCJA KORZYSTANIA 

1. Piłeczki możesz przechowywać w głowie żółwia. 

 

 

 

 

 

 

2. Złożenie w formie maty z pałąkami.  

3. Złożenie w formie basen z piłeczkami. 

 

4. Złożenie wszystkich elementów jednocześnie (basen z pałąkami) 

 

Pałąk jest naprężony, gdy jest założony. Podczas zdejmowania go upewnij się, że 

trzymasz go odpowiednio mocno obiema rękami. Nigdy nie zdejmuj pałąka w pobliżu 

dziecka. 

 

 



OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski 

zaciskowe i kawałki taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Opakowania nie jest zabawką. Nie udostępniać do zabawy dzieciom. Może 

prowadzić do skaleczenia, uduszenia i innych urazów.  

3. Nigdy nie przenoś produktu, gdy dziecko znajduje się w środku. 

4. Nigdy nie przenoś produktu za pałąk. 

5. Nigdy nie rozkładaj produktu na podwyższeniu, takim jak stół lub w pobliżu 

schodów. 

6. Przed rozłożeniem produktu oczyść podłoże i upewnij się, że nie znajdują się 

na nim żadne elementy mogące uszkodzić produkt lub zranić dziecko.  

7. Produkt powinien być składany jedynie przez osoby dorosłe. 

8. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

9. Czyścić jedynie za pomocą wilgotnej miękkiej ściereczki. 

10. Przechowywać z dala od źródeł ognia i źródeł ciepła.  

11. Przechowywać w suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić produkt.  

12. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw. 

13. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

14. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

 

KX5851 Mata Edukacyjna 3w1 żółw kojec duża 0+ 30 piłeczek 

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

Białystok 

Producent: Maxin Toys Factory, Changhai District, Shantou City, Guangdong 

Province, China 


