
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

TRANSPORTER SAMOLOT + 3 AUTA  

POLICJA 

  

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU  

• Samolot  

• 3 maszyny budowlane  

• 7 różnych znaków drogowych  

PARAMETRY TECHNICZNE  

• Wiek dziecka: 3+  

• Wymiary opakowania: 415 mm x 315 mm x 140 mm  

• Wymiary samolotu 300 mm x 250 mm x 140 mm  

• Wymiary aut: ok. 75 mm x 25 mm x 25 mm  

• Wysokość znaków drogowych 50 mm  

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

FUNKCJE SAMOLOTU  

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII  

  

Aby zamontować baterie, należy:  

1. Odkręcić śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii 

i zdjąć ją.  

2. Włożyć baterie w gniazda zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości.  

3. Zamknąć osłonę i zabezpieczyć ją za pomocą 

śrubki.  

  

OSTRZEŻENIE  

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy nie będące jego częścią należy 

bezzwłocznie umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

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

3. Produkt zawiera małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.  

4. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.   

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania. Ponowne 

użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc zachować je na 

wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.   

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII  

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.   

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulator należy wyjąć z produktu.  

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

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.   

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.   

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  

KX6684_1 Transporter samolot + 3 auta policja  

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

Wyprodukowano w Chinach  


