
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PUZZLE PIANKOWE MATA SZARO-RÓŻOWE 

 

Opis produktu 

1. Puzzle są proste w montażu. 

2. Miękka pianka idealnie nadaje się do ochrony dziecka przed upadaniem. 

3. Pianka jest ciepła w dotyku i dobrze izoluje, dzięki czemu oddzieli dziecko od 

chłodnej podłogi.  

4. Każdy wyjmowany środek puzzla jest w innym kształcie, dzięki czemu idealnie 

sprawdzą się w nauce rozróżniania i dopasowywania kształtów.  

5. Antypoślizgowa powierzchnia zadba o komfort i bezpieczeństwo malucha.  

6. Wodoodporność pozwoli na łatwe czyszczenie oraz zabezpieczy przed 

zniszczeniem.  

7. Zestaw posiada dwie funkcje, może być wykorzystany jako mata lub kojec, 

który pozwoli oddzielić strefę zabawy od reszty pomieszczenia.  

8. Różne zestawy puzzli pasują do siebie, dzięki czemu możliwe jest ciągłe 

rozbudowywanie maty, wraz z rosnącymi potrzebami dziecka.  

Dane techniczne: 

• Ilość elementów: 16 

• Tworzywo: pianka EVA 

• Kolory: szary, różowy 

• Antypoślizgowa powierzchnia: Tak 

• Wymiary jednego puzzla: 30 x 30 x 1 cm 

Instrukcje dotyczące czyszczenia: 

• Produkt najlepiej prać ręcznie w letniej wodzie. 

• Nie prać w pralce. 

• Puzzle powinny schnąć rozłożone na płasko, dzięki czemu zachowają kształt. 

Powierzchnia powinna być równa i bez przerw, dziur i odstępów, gdyż może to 

prowadzić do powstania odkształceń. 

• Nie należy stosować silnych środków myjących, gdyż może to prowadzić do 

powstania odbarwień.  

• Miejscowe zabrudzenia można usunąć za pomocą wilgotnej szmatki lub w 

przypadku mocniejszy zabrudzeń, za pomocą miękkiej gąbki i płynu do mycia 

naczyń. 

• Należy unikać szorowania puzzli ostrymi szczoteczkami i zmywakami, gdyż 

może to prowadzić do uszkodzenia powierzchni.  

• Nie prasować żadnych elementów zestawu. 

• Nie przechowywać w wilgotnych warunkach, gdyż może to prowadzić do 

wytworzenia się pleśni. 



Ostrzeżenia! 

1. Przed użytkowaniem wyeliminować i usunąć ewentualnie obecne woreczki 

plastikowe lub inne elementy nie wchodzące w skład zabawki oraz 

przechowywać je poza zasięgiem dzieci, gdyż niosą one ze sobą ryzyko 

uduszenia. 

2. Podczas zabawy dziecko zawsze powinno znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Nie należy rozkładać maty na podwyższeniu (np. stole) gdyż grozi to upadkiem 

dziecka z wysokości.  

4. Przed rozłożeniem maty należy dokładnie oczyścić i posprzątać podłoże. 

Należy upewnić się, że pod matą nie znajdują się żadne ostre przedmioty, 

które mogłyby uszkodzić produkt lub zranić dziecko.  

5. Nie wystawiać na kontakt z ogniem lub innym źródłem gorąca, takim jak 

piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp. 

6. Nie należy używać elementów i części zamiennych innych, niż te polecane 

przez producenta. 

7. Nie należy przenosić produktu podczas gdy dziecko znajduje się na macie.  

8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowna zabawa możliwa jest po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

 

KX5420 Puzzle piankowe mata szaro-różowa 

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

Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 

 

 

 


