
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GRZECHOTKA GRYZAK + DŹWIĘKI ŚWIATEŁKA 

KOALA HOLA 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 3x bateria LR44 (w zestawie) 

• Wymiary grzechotki: 10 cm x 13.5 cm  

Aby zamontować baterie w produkcie należy:  

• Otworzyć osłonę baterii.  

• Włożyć trzy baterie LR44 w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

• Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest ona odpowiednio 

zabezpieczona.  

 

 

FUNKCJE 

Grzechotka wyposażona jest w trzy tryby, które można przełączać za 

pomocą przycisku na brzuszku: 

Tryb 1: Po włączeniu zabawki odtwarzane są wesołe melodie. Podczas 

grania melodii po potrząśnięciu wydobywa się delikatny dźwięk 

grzechotania. 

Tryb 2: Przy potrząsaniu grzechotki wydobywają się krótkie dźwięki, np. 

śpiew ptaków czy śmiech dziecka. Dodatkowo brzuszek grzechotki świeci 

w różnych kolorach. 

Tryb 3: Odtwarzane są melodie, a przy potrząsaniu wydobywają się tony 

utworu.  

 

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia należy przytrzymać 

włącznik przez około minutę!  

 

 



 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z 

produktu. 

3. Podczas ładownia akumulatory powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej. 

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz 

baterii nowych i wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

OSTRZEŻENIA 

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się 

pod stałym nadzorem osoby dorosłej.  

2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia 

produktu. 

3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp 

wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów 

elektronicznych.  

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast 

przerwać korzystanie.  

5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości.  

 

KX5592_3 Grzechotka gryzak + dźwięki światełka koala Hola  

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 

15 – 111 Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 


