
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PUZZLE PINEZKI GRZYBKI 296SZT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: plastik 

• Ilość elementów: około 300 

• Wymiary perforowanej podstawy: 27 cm x 19 cm 

• Wymiary opakowania: 28.5 cm x 21 cm x 3.5 cm 

Zawartość zestawu: 

• Walizeczka z perforowaną podstawą układanki 

• 296 kolorowych pinezek w różnych rozmiarach i kolorach 

• Przykładowe wzory układanek 

CECHY PRODUKTU 

• Zabaw polega na wkładaniu kolorowych pinezek w perforowaną tablicę tak, 

aby tworzyć różne wzory i obrazki.  

• Wykonana z bezpiecznego, wytrzymałego plastiku, dzięki czemu Twoje 

dziecko będzie mogło spędzić z zabawką wiele godzin. 

• Wielokolorowe pinezki z pewnością zachęcą dzieci do zabawy. 

• Szeroki wybór różnorodnych pinezek sprawia, że jedynym ograniczeniem w 

tworzeniu jest wyobraźnia dziecka. 

• Zapewni świetną zabawę dla dzieci i rodziców. 

• Pobudzi kreatywność i wyobraźnię dziecka.  

• Pozytywnie wpłynie na zdolności manualne malucha, rozwijając jego motorykę 

małą oraz koordynację wzrokowo – ruchową.  



OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe oraz fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

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

3. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. 

4. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

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

8. Instrukcja zawiera ważne informacje, które mogą okazać się przydatne w 

przyszłości. Należy więc zachować ją i przechowywać w łatwo dostępnym 

miejscu. 

KX7527 Puzzle pinezki grzybki 296 szt 

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

Białystok 

Producent: GuangLV Toys Factory, Shantou City, Guangdong Province, China 


