
Dziękujemy Państwu za zakup 
tego wyrobu.

Prosimy o uważną lekturę 
instrukcji obsługi i kierowanie 

się zawartymi w niej wska-
zówkami.

TOALETKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

2x 1.5V 
baterie AA

2x 1.5V 
baterie AA

AA1.5V

AA1.5V

MONTAŻ
Kolejne etapy montażu toaletki przedstawiono na rysunkach.1.

Kategoria wiekowa 3+.
Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od lat 3.
Czyszczenie i konserwacja
Czyścić delikatnie zwilżoną ściereczką.
Jeżeli nie włączasz zabawki przez dłuższy okres, 
wyjmij z niej baterie.

Bezpieczeństwo
- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci do lat 3. 

- Zawiera małe elementy. Istnieje niebezpiec-
zeństwo uduszenia się.

- Załączać zabawkę i wymieniać baterie 
może wyłącznie osoba dorosła.
- Chroń zabawkę przed wilgocią i zala-
niem wodą.
- Nie wystawiaj baterii na działanie cie-

pła, 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 alka-
licznych! 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 niebezpiec-
zeństwem uduszenia się.
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Wkładanie baterii



2.

Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia 
lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekono-
miczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych od-
padów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, 
należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, 

gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz za-
chować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie 
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidło-
wa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym 
miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nie-

prawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów 
może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów 
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniają-
ce odpowiedni ich recykling.

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


