
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GĄSIENICA MAGNETYCZNA DREWNIANA 

TRUSKAWKA 

 

Zawartość zestawu: 

• Drewniana podstawa wzmocniona plastikiem 

• 10 kolorowych gąsienic z metalową końcówką 

• Drewniana różdżka z magnesem 

Parametry techniczne: 

• Materiał: Drewno, plastik, metal 

Wymiary: 

• Podstawy: 15.5cm x 15cm x 6.5cm  

• Opakowania: 16.5cm x 16.5cm x 7.4cm 

Funkcje zabawki: 

• Ćwiczenie zwinności i skupienia 

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• Nauka cierpliwości 

• Pobudzanie ciekawości świata 

• Rozwijanie umiejętności samodzielnej zabawy 

Instrukcja korzystania: 

1. Kolorowe gąsienice należy umieścić w podstawie w dowolnym ułożeniu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie gąsienice były 

skierowane metalowym końcem ku górze.  

2. Należy pojedynczo wyjmować gąsienice z podstawy, odkładając je obok. 

3. Gdy wszystkie gąsienice zostaną wyjęte, należy umieścić je ponownie w 

podstawie i wyjąć za pomocą różdżki. 

4. Trudniejsza forma zabawy polega na wyjmowania i wkładaniu gąsienic 

jedynie za pomocą różdżki.  

 

 

 

 



Czyszczenie i konserwacja: 

• Zabawkę należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej 

szmatki.  

• Nie należy korzystać z silnych środków czyszczących, gdyż może to 

prowadzić do powstawania odbarwień.  

• Nie należy czyścić zabawki za pomocą sztywnych i ostrych szczotek. 

 

Ostrzeżenia: 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, należy umieścić w odpowiednich 

pojemnikach wszelkie foliowe opakowania, opaski zaciskowe, taśmy itp., 

gdyż niosą ze sobą ryzyko uduszenia.  

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

stanowić ryzyko zadławienia.  

3. Należy zachować instrukcję oraz opakowanie, gdyż zawierają 

informacje, które mogą być potrzebne w przyszłości.  

4. Należy regularnie kontrolować stan zabawki. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu.  

5. Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy 

przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w 

organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet 

śmiertelnych obrażeń – w przypadku wprowadzenia magnesów do 

przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych należy natychmiast 

zwrócić się o pomoc lekarską. 

6. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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