
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

LICZYDŁO DREWNIANE RYBKI ŁOWIENIE RYBEK 

ALFABET CYFRY 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 3+ 

• Tworzywo: drewno, plastik  

Wymiary:  

• Podstawa: 45 cm x 22.5 cm x 0.7 cm  

• Wysokość cyferek: 4 cm  

• Wysokość figur geometrycznych: 2.5 cm  

• Rybka: 4.5 cm x 2.2 cm x 0.7 cm  

• Opakowanie: 47 cm x 25 cm x 5.5 cm  

CECHY PRODUKTU 

• Może pełnić funkcję trzech różnych zabawek – sortera, liczydła i gry zręcznościowej, 

polegającej na łowieniu rybek. 

• Doskonale pobudza wyobraźnię, zachęca do kreatywnego i nieszablonowego myślenia. 

• Rozwija zdolności manualne i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka.  

• Pozwala na jednoczesną naukę i zabawę. 

• Wszystkie elementy wykonane z drewna zostały dokładnie wyszlifowane i pokryte 

nietoksyczną farbą, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla dziecka.  

OSTRZEŻENIA 

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

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

uduszenia.  

3. Produkt zawiera magnetyczne elementy. Nie należy umieszczać palców ani innych elementów 

ciała pomiędzy magnetycznymi elementami produktu, gdyż może prowadzić to do zranienia. 

W przypadku połknięcia magnetyczne elementy mogę połączyć się z metalowymi elementami 

wewnątrz organizmu, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.  

4. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić 

do trwałego uszkodzenie drewnianych elementów.  

6. Produkt należy przechować z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż może to prowadzić 

do zapalenia się produktu.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.  

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką 

gospodarowania odpadami.  

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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