
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WAGA SZALKOWA EDUKACYJNA NAUKA 

LICZENIA PIES MINI 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: plastik 

• Wymiary wagi: 20 cm x 5.5 cm x 10.5 cm  

• Wymiary jednego pieska: 1.7 cm x 1.5 cm  

• Wymiary cyferki: 3 cm x 3.5 cm  

• Wymiary opakowania: 20 cm x 20 cm x 4.5 cm  

Zawartość zestawu:  

• Waga z pieskiem  

• 10 małych szczeniaków  

• 10 cyfr 

• Karta z zadaniami 

 

 



CECHY PRODUKTU 

 

• Każda kolejna cyferka waży więcej. Cyfra 1 waży tyle, co jeden piesek, cyfra 2 

waży tyle co dwa pieski itd. 

• Wszystkie pieski ważą tyle samo i jest to podstawowa jednostka miary w tej 

zabawce. 

• Nasycona kolorystyka i niebanalny kształt przyciągną uwagę każdego dziecka i 

zachęcą do pogłębiania wiedzy dotyczącej działań matematycznych.  

• Zabawka pobudza wyobraźnię, zachęca do kreatywnego i nieszablonowego 

myślenia, a także wspaniale rozwija zdolności manualne u najmłodszych. 

• Waga świetnie sprawdzi się do wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem.  

 

OSTRZEŻENIA 

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

2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić 

ryzyko zadławienia.  

3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

4. Podczas korzystania z zabawki dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

5. Na wadze nie należy umieszczać przedmiotów innych niż te pochodzące z 

zestawu.  

6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż 

mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw. 

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

9. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady, 

zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.  

10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 
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