
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KIEROWNICA INTERAKTYWNA DO SAMOCHODU 

MELODIE HOLA 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 12 miesięcy +  

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

• Tworzywo: poliester + plastik 

• Wymiary: 52 cm x 19.5 cm  

• Szerokość kierownicy: 14 cm  

Montaż baterii: 

1. Otwórz osłonę baterii. 

2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

FUNKCJE 

• czerwony przycisk z kluczykiem dźwięk odpalania i pracy silnika, 

zamykanie samochodu. 

• żółte trójkąty - efekty dźwiękowe i świetlne migaczy. 

czerwony duży przycisk to klakson, który ukrywa także przyjemne 

melodie. 

• kierownica wraz z lewarkiem podczas przesuwania, obracania także 

wydają dźwięki. 

• zabawie towarzyszą efekty świetlne. 

• zabawkę dzięki uchwytom można zawiesić na oparciu przedniego 

fotela. 

• elastyczna mata, na której umiejscowiona jest kierownica, bez 

problemu dopasuje się do pozycji dziecka. 

• bezpieczne lusterko, dzięki któremu dziecko może obserwować 

siebie w trakcie jazdy. 

• kolorowy materiał z grafiką wesołych zwierzątek, łatwy w 

utrzymaniu czystości. 

 

 

 



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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