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CIASTOLINA ZESTAW  
MAŁEGO DENTYSTY

Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

A - 1 głowę
B - 5  pojemników z ciastoliną (3 białe, zielony, czerwony)
C - 1 szczoteczkę do zębów
D - 1 wiertarkę
E - 1 lusterko dentystyczne
F - 1 pudełko do kształtowania zębów
G - 1 pęsetę
H - 1 urządzenie do wytwarzania aparatów  
ortodontycznych
I - 1 narzędzie do nakładania plomb
OSTRZEŻENIE:  Ciastolina zawiera nietoksyczną pszenicę.  
Nie nadaje się do spożycia.
Zmontuj głowę zgodnie z rysunkiem. Po zakończeniu  
zabawy ciastolinę należy umieścić z powrotem  
w pojemnikach. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Jeśli masz zamiar wyczyścić produkt, pozwól  
masie wyschnąć a następnie zeskrob  
lub odkurz zabrudzenia.
INSTALACJA BATERII:
Za pomocą śrubokręta krzyżowego (nie jest dostarczany  
z produktem)odkręć śrubkę mocującą pokrywę komory baterii.
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Włóż do komory 2 szt. baterii alkalicznych 1,5V typu AA  
(nie są dostarczane z produktem).
Podczas ich wkładania zwróć uwagę na prawidłową  
biegunowość.Załóż pokrywę i zabezpiecz wkręcając  
śrubkę.

OSTRZEŻENIE:
ABY ZAPOBIEDZ WYCIEKOWI ELEKTROLITU Z BATERII:
Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu  
i podczas wkładania zwracać uwagę na prawidłową  
biegunowość (+ i - na baterii powinny zgadzać się 
z oznaczeniami wewnątrz produktu).
b. nie wolno mieszać ze sobą baterii nowych ze starymi ani tradycyjnych  
(węglowo-cynkowych) z alkalicznymi.
c. Z produktu należy zawsze wyjmować mocno rozładowane lub wyczerpane baterie.
d. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres należy wyjąc z niego baterie.
e. Nie wolno zwierać biegunów baterii.
f. Bateria akumulatorek: nie wolno mieszać z innymi typami baterii. Zawsze przed  
rozpoczęciem ładowania należy wyjąć je z produktu.. Ładowanie baterii akumulatorków 
powinno odbywa się pod nadzorem osoby dorosłej. NIE WOLNO ŁADOWAĆ BATERII IN-
NYCH NIŻ TE, KTÓRE SĄ DO TEGO PRZEZNACZONE.
Produkt i kolory mogą się różnić od tych na rysunku. Instrukcję obsługi należy zachowa, 
aby móc z niej skorzysta w przyszłości.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH:
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewen-
cję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co 
mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego 
urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju 
odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uzna-
na, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje: 
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania  
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo  
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi  
i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.


