
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GRA RODZINNA RYBKI ŁOWIENIE 15 RYBEK 

+ 4 WĘDKI 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: plastik 

• Liczba graczy: 1 – 4  

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

• Wymiary podstawy: 21 cm x 20 cm x 3.5 cm  

• Wymiary rybki: 3 cm x 2 cm  

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• 15 rybek 

• Podstawka na rybki 

• 4 wędki 

MONTAŻ BATERII 

1. Otwórz osłonę baterii.  

2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

3. Zamknij i zabezpiecz osłonę. Upewnij się, że jest odpowiednio 

zamknięta. 

ZASADY GRY 

1. Na podstawie umieść wszystkie rybki. 

2. Każdy gracz wybiera wędkę.  

3. Każdy z graczy po kolei próbuje wyłowić rybkę.  

4. Aby złowić rybkę należy złapać ją na wędkę, gdy ta otworzy 

pyszczek. Każdy gracz ma jedną próbę, po czym swoją turę ma 

kolejna osoba. 

5. Wygrywa gracz, który złowi jak najwięcej rybek. 

OSTRZEŻENIA 

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia 

mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się 

pod stałym nadzorem osoby dorosłej.  



3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia, gdyż mogą prowadzić one do trwałego uszkodzenia 

produktu.  

4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp 

wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenie 

elementów elektrycznych i elektronicznych.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast 

przerwać korzystanie.  

6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąc z 

zabawki.  

3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

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.  
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