
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

DOMEK DLA LALEK DREWNIANY RETRO MODEL 

DIY 3013 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wymiary pokoju: 17.1 cm x 13 cm x 11.6 cm  

• Wymiary opakowania: 25 cm x 18 cm x 6 cm 

• Zasilanie: 2x bateria AAA (brak w zestawie) oraz 3 x bateria LR54 

(brak w zestawie) 

Cechy produktu:  

• Domek przeznaczony do własnoręcznego złożenia. 

• Wykonany z najwyższej jakości materiałów z dbałością o każdy 

szczegół.  

• Świetnie sprawdzi się dla starszych dzieci i dla dorosłych.  

• Zapewni wiele godzin ciekawej zabawy.  

• Po ukończeniu będzie piękną dekoracją.  

• Idealnie sprawdzi się do nauki cierpliwości oraz kształtowania 

poczucia estetyki.  

Montaż baterii:  

1. Otwórz osłonę baterii.  

2. Zamontuj odpowiednio dwie baterie AAA lub trzy baterie LR54 w 

gniazdach zgodnie z oznaczeniami.  

3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest ona poprawnie zabezpieczona.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z 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 

produktu. 

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych 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. 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia 

mogą stanowić ryzyko zadławienia. 

2. 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.  

3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się 

pod stałym nadzorem osoby dorosłej.  

4. Produktu nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła i ognia, 

takich jak piecyki gazowe i elektryczne.  

5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć 

może trwale uszkodzić jego elementy.  

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast 

przerwać korzystanie.  

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na 

odpady. 

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości.  
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