
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GRZECHOTKA GRYZAK INTERAKTYWNE KLUCZYKI HOLA 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 9 miesięcy +  

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)  

• Wymiary produktu: 17.5 x 9.5 cm  

Aby zamontować baterie w produkcie należy:  

• Otworzyć osłonę baterii.  

• Włożyć dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

• Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.  

FUNKCJE PRODUKTU 

• Grzechotka umili każdą chwilę Twoje malucha!  

• Po wciśnięciu przycisku z nutką zostaną odtworzone różne melodie.  

• Po wciśnięciu przycisku z klaksonem zostaną odtworzone dźwięki samochodów: 

klakson, dźwięk silnika, dźwięk zamykania i otwierania auta.  

• Przełącznik w tylnej części „samochodu” pozwoli regulować głośność dźwięków. 

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.  
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