
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WIELORYB TRYSKAJĄCY ZABAWKA DO 

KĄPIELI LED BIAŁY 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 0+ 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 3x AAA (brak w zestawie) 

Instrukcja montażu baterii:  

1. Odkręć śrubki zabezpieczające osłonę baterii znajdującą się pod spodem 

zabawki.  

2. Włóż 3 nowe baterie AAA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

3. Zamknij osłonę baterii i dokręć ją dokładnie za pomocą dwóch śrubek.  

4. Jeśli nie planujesz korzystać z produktu przez dłuższy czas, wyjmij z niego 

baterie i dokręć osłonę.  



 

 

CECHY PRODUKTU 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

Przed włożeniem produktu do wody, należy upewnić się, że otoczenie jest odpowiednio 

zabezpieczone przed chlapiącą wodą. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenie elektryczne i 

elektroniczne znajdujące się w pobliżu. 

Gdy produkt zostanie włożony do wody i dostanie się ona do czujnika, produkt uruchomi się i 

zacznie tryskać wodą.  

CZYSZCZENIE 

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubki i otwórz osłonę baterii. Przed rozpoczęciem 

czyszczenia wyjmij baterie z produktu, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.  

2. Jeśli koniecznie jest wyczyszczenie pompy, należy zrobić to za pomocą bawełnianego 

wacika i delikatnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń). Po czyszczeniu 

pompy upewnij się, że wnętrze zabawki jest całkowicie suche. 

3. Zamknij osłonę pompy i dokładnie ją dokręć.  

4. Zamknij osłonę baterii i dokładnie dokręć ją za pomocą śrubek, upewnij się, że osłona 

nie będzie przeciekać.  

5. Po zakończeniu zabawy i wyjęciu zabawki z wody należy dokładnie wyczyścić i 

wysuszysz czujnik wody. 



WAŻNE INFORMACJE! 

• Produktu należy używać tylko i wyłącznie w czystej wodzie lub wodzie wymieszanej z 

lekkimi środkami myjącymi.  

• Po zakończeniu zabawy bardzo dokładnie wytrzyj produkt za pomocą miękkiego 

ręcznika. Upewnij się, że woda nie dostała się do wnętrza zabawki. W razie potrzeby 

jeszcze raz wytrzyj zabawkę. Przechowuj ją w dobrze wentylowanym miejscu.  

• Zabawka wyłączy się w momencie, gdy czujnik wody przestanie mieć kontakt z wodą, 

np. gdy zabawka zostanie podniesiona.  

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. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Należy zachować bezpieczną odległość zabawki od włosów osoby przebywającej w 

wodzie.  

4. Nie należy korzystać z zabawki w pobliżu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i 

gniazd sieciowych.  

5. Po wyjęciu zabawki z wody należy trzymać ją w bezpieczniej odległości od urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych.  

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 oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc zachować je na 

wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i 

używanych. 

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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