
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KLOCKI DREWNIANE EDUKACYJNE UKŁADANKA POJAZDY 9EL. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: drewno 

• Wymiar kostki: 3.5 cm x 3.5 cm x 3.5 cm  

• Wymiary całej układanki: 10 cm x 10 cm x 3.5 cm  

• Ilość elementów: 9  

Cechy produktu:  

• Klocki wykonane są z drewna, które zostało bardzo dokładnie obrobione i pokryte bezpieczną farbą, 

dzięki czemu nie stanowi żadnego zagrożenia dla dziecka.  

• Klocki umożliwiają ułożenie 6 różnych wzorów, o tym samym motywie tematycznym.  

• Układanie klocków świetnie wpłynie na zdolność poznawcze i manualne dziecka, rozwinie jego 

wyobraźnię i kreatywność.  

• Różnorodne obrazki pozwolą poznać dziecku nowe słowa.  

Czyszczenie:  

• Produkt należy czyścić za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.  

• Produktu nie należy czyścić za pomocą dużej ilości wody, gdyż może ona prowadzić do trwałego 

uszkodzenia produktu.  

• Produktu nie należy czyścić za pomocą silnych środków myjących, gdyż może to prowadzić do 

uszkodzenia powierzchni produktu.  

• Produkt należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, gdyż może to odbarwić 

rysunek.  

• Produktu nie należy czyścić za pomocą druciaków i twardych szczotek, gdyż może to trwale 

uszkodzić produkt.  

OSTRZEŻENIA 

1. 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.  

2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

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

produktu.  

4. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

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. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady, zgodnie z lokalną 

polityką gospodarowania odpadami.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

KX7878_2 Klocki drewniane edukacyjne układanka pojazdy 9el.  
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