
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TABLET GRAFICZNY DO RYSOWANIA ZNIKOPIS RYSIK 8.5” KOLOROWE 

TŁO 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Zasilanie: 3x CR2025 (w zestawie) 

• Wymiary tabletu: 22 cm x 14 cm x 0.4 cm  

• Wymiary rysika: 12 cm x 0.8 cm  

CECHY PRODUKTU 

• Pozwala zaoszczędzić kartki papieru 

• Możliwość rysowania i notowania bez ograniczeń 

• Długi czas pracy baterii 

• Nieszkodliwy dla oczu- nie emituje niebezpiecznego promieniowania 

• Bez ograniczeń wiekowych 

• Lekki i prosty w obsłudze 

• Czytelne i wyraziste zapiski i rysunki 

• Wyposażony w wygodny rysik 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić 

w odpowiednich pojemnikach na odpady.  

2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoć i wody może prowadzić 

do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych. 

3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż może to 

prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.  

4. Produkt należy czyścić jedynie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.  

5. Po powierzchni produktu należy pisać tylko przy użyciu rysika dołączonego do zestawu. 

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

nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.  

7. Uszkodzony produktu należy oddać do specjalnego 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 BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

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

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

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

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

Instrukcja montażu baterii: 

1. Otworzyć osłonę baterii. 

2. Włożyć 3 baterie CR2025 zgodnie z oznaczeniami. 

3. Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

KX6536 Tablet graficzny do rysowania znikopis rysik 8.5” kolorowe tło 

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok 

Wyprodukowano w Chinach  


