
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KOSTKA INTERAKTYWNA EDUKACYJNA DLA 

DZIECI HOLA 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie) 

• Wymiary kostki: 30 cm x 30 cm x 27 cm 

Instrukcja montażu baterii:  

1. Otwórz osłonę baterii. 

2. Umieść 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

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

FUNKCJE PRODUKTU 

• Ściana 1: Gra zręcznościowa typu przybijana, w której pomocny 

będzie młotek. Należy uderzać w jeden z dwóch przycisków 

próbując przerzucić kulkę na drugą stronę tunelu.  Wydobywa się 

przy tym dźwięk i świeci górny bębenek. 

• Ściana 2: Umieszczono na niej mikrofon, który naprawdę działa. Na 

tej znajduje się włącznik i wyłącznik mikrofonu oraz regulacja 

głośności. Dodatkowo zamontowano podświetlane lusterko, które 

za pomocą przełącznika przemienia się w telewizorek z obrazkiem. 

• Ściana 3: Zaprojektowana z myślą o małych pasjonatach 

samochodów. Umieszczono na niej kierownicę z klaksonem i 

kluczyk, który można przekręcać. 

• Ściana 4: Spodoba się wszystkim maluchom uwielbiającym 

telefon.  Ściana wyposażona została w wyjmowany telefonik z 

piszczącymi piszczałkami. Dodatkowo zainstalowano okienko ze 

zmieniającymi się ściankami i melodiami dopasowanymi do 

obrazka. Scenki zmienia się pomarańczowym przyciskiem. 

• Ściana 5: Umieszczona na niej zębatki, jedna z nich wypełniona 

jest płynem, w którym zanurzone zostały kolorowe figurki. 

Kręcenie zębatkami powoduje wydobywanie się z nich dźwięku. 

Dodatkowo na tej ściance umieszczono przycisk select/stop. 

• Na samej górze zabawki znajduje się pętla motoryczna z 

kolorowymi koralikami do przekładania, bębenek oraz młotek. 



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 i chłodnym 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 umieścić w odpowiednim pojemniku, 

zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 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 

produktu.  

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

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. 
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