
KONIK NA BIEGUNACH 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakupienie tej zabawki.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i kieruj się zawartymi w niej wskazówkami.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Kategoria wiekowa
3+ Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od lat 3. 
Zalecana maksymalny udźwig: 50kg. 
Przeznaczone dla 1 jeźdźca (nie dla wielu naraz).

Montaż zabawki
Montaż jest bardzo prosty.
Na nogi konika nałóż ramę do kołysania.
Przymocuj ją wykorzystując 4 nakrętki.
Przykręć oba uchwyty.

Wymiana baterii w zabawce
Odkręć pokrywę przegródki na baterie       
(od spodu konika).

Włóż 2 szt. baterii typu „AA” to przegródki na baterie.
Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-).
Załóż i zakręć pokrywę.

Wskazówka: Baterie nie są dostarczane z zabawką.
Model B wymaga 3 szt. baterii typu AA (1 bateria dodatkowo dla mechanizmu sterują-
cego ruchem).
Konik emituje dźwięki w zależności od zakupionego przez Państwa modelu:
Model A) konik cwałuje i rży.
Model B) konik dodatkowo śpiewa piosenkę kowbojską poruszając wargami i ogonkiem.

Jak uruchomić dźwięki?
Naciśnij lewe uszko – konik cwałuje i rży.
Naciśnij prawe uszko – konik śpiewa piosenkę kowbojską.

Czyszczenie i konserwacja
Kurz z zabawki usuń odkurzaczem.
Nie wolno namaczać.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci od lat 3. 
- Zawiera małe elementy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.
- Załączać zabawkę i wymieniać baterie może wyłącznie osoba dorosła.
- Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte.
- Chroń zabawkę przed wilgocią i zalaniem wodą.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. Dzieciom nie wolno wymieniać baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, promieni słonecznych i innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Jeżeli nikt nie będzie bawił się zabawką przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.
- Nie wolno ładować baterii zwykłych lub alkalicznych! Może to spowodować wyciek 

lub ich rozerwanie.
- Nie wolno pozostawiać elementów opakowania (worki foliowe, druciki, pudełka itp.) 

w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być one dla nich źródłem niebezpieczeństwa.
- Nie wolno pozostawiać worków foliowych w zasięgu dzieci, ponieważ grozi to 

niebezpieczeństwem uduszenia się.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa 
jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby 

dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiór-
ki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowis-
ko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja od-
padów. 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.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miej-
sce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w 
przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego dalszego rozwoju.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwi-
sem producenta.  Korzystając z urządzenia stosuj się do wskazówek zawartych w załąc-
zonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w 
wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.


