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PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: plastik 

• Zasilanie lokomotywy: 2x AA (brak w zestawie) 

• Ilość elementów: 83  

Wymiary: 

• Lokomotywy: 16 cm x 10 cm x 7 cm 

• Dozownika klocków: 24.5 cm x 4 cm x 2.5 cm  

• Klocka: 3.3 cm x 1.7 cm x 0.7 cm  

• Postaci: 6.5 cm x 7 cm  

• Opakowania: 33 cm x 23 cm x 8 cm  

Zawartość zestawu:  

• Kolorowa lokomotywa 

• Dozownik klocków 

• 80 sztuk klocków  

• Plastikowa postać  

Instrukcja montażu baterii:  

1. Otwórz osłonę baterii. 

2. Włóż dwie bateria AA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości. 

3. Zamknij osłonę baterii i upewnij się, że jest poprawnie zamknięta.  



Cechy produktu:  

• Lokomotywa sama układa klocki domino w równych odstępach, dzięki czemu 

ich późniejsze zbicie jest łatwe i satysfakcjonujące!  

• Za każdym razem, gdy lokomotywa ułoży kolejny klocek wyda z siebie dźwięk 

dzwonka. Dodatkowo lokomotywa posiada różne efekty dźwiękowe.  

• Kierunek jazdy kolejki regulować można za pomocą jej komina.  

• Zabawka korzystnie wpływa na rozwój wyobraźni i zdolności manualnych 

dziecka.  

• Lokomotywa rozwija kreatywność, twórcze myślenie i zręczność.  

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 jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych jednocześnie.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

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 odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

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

nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym 

na odpady zmieszane. Należy oddać go 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. 
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