
glina dobrze się do niego przykleiła). Postaw obok 
koła miskę wodą i zamocz w niej palce. Załącz 
zabawkę, koło zacznie wirować. Mokrą dłonią 
wycentruj glinę i uformuj ją w stożek.

4. Kształtowanie produktu: Obracającą się glinę 
można formować lekko dociskając do niej palce, 
kawałek po kawałku, tak zmienia się kształt 
tworzonego obiektu. Podczas formowania należy 
regularnie zwilżać palce, aby bez problemów 
ślizgały się po glinie i nie hamowały kręcącego się 
koła. Prędkość koła należy dobierać w zależności 
od potrzeb (koło ma 2 stopnie prędkości 
obrotów).

5. Formowanie gardzieli (zwężenia): Aby uformować 
obiekt ze zwężoną gardzielą należy objąć 
go dłońmi (od zewnątrz) i lekko je ścisnąć 
przesuwając jednocześnie w górę.

6. Wygładzanie powierzchni: Zewnętrzna 
powierzchnię kręcącego się na kole obiektu 
można wygładzać mocno wilgotnymi palcami.

7. Kształt wewnętrzny: Formując wnętrze obiektu 
użyj palców lub przyrządu kształtującego 
wnętrze. Zalecamy używanie tego przyrządu 
zwłaszcza podczas formowania dna obiektu.

8. Tworzenie wzorów: Do tworzenia linii, fal i innych 
kształtów na powierzchni obiektu możesz 
użyć przyrządu do kształtowania. Używaj 
przeznaczonej do tego podpórki. Można zmieniać 
wysokość pozycji podpórki. Używaj podpórki w 
połączeniu z obracającym się kołem do tworzenia 
linii i fal na powierzchni wyrabianego obiektu.

9. Oddzielanie obiektu od koła: Do oddzielenia 
obiektu od koła należy użyć żyłki tnącej. Przed 
rozpoczęciem tej czynności należy zatrzymać 
koło.

10. Zdejmowanie obiektu z koła: Po oddzieleniu 
obiektu można go swobodnie zdjąć z koła.

11. Malowanie: Obiekt można pomalować po jego 
wyschnięciu. Obiekt można ozdobić różnymi 
ornamentami a następnie jego powierzchnię 
można pokryć lakierem, aby nadać mu 
błyszczący wygląd (Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas otwierania farb). Otwieraj 
farby ostrożnie, aby uniknąć ich rozlania.

Ostrzeżenie
Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 
lat, wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Informacje dotyczące produktu:
Jest to rodzaj zabawki rozwijający zdolności 
manualne. Dzieci wytwarzają rękodzieła 
całkowicie samodzielnie. Pozwoli im to 
rozwijać zdolności manualne oraz talent 
artystyczny, a także doskonalić swoją 
koordynację ruchową.

Wykaz elementów
1. Koło garncarskie
2. Ruchoma powierzchnia (taca) 
3. Przystawka do zdobienia i kształtowania
4. 6 farb akrylowych
5. Przyrządy to kształtowania
6. Żyłka tnąca z uchwytami
5. Przyrządy to kształtowania
6. Żyłka tnąca z uchwytami
5. Przyrządy to kształtowania

7. Pędzle
8. Paleta na farby
9. Glina (800g)

Sposób użycia
1. Wkładanie baterii (baterie nie są dostarczane z 

produktem):
Przy pomocy śrubokręta krzyżakowego zwolnij 

śrubę mocującą pokrywę komory baterii, włóż 
2 szt. baterii 1,5V typu A, zwróć uwagę na 
prawidłową biegunowość, a następnie załóż 
pokrywę na swoje miejsce.

2. Zmiękczanie gliny: Zalej glinę dużą ilością wody i 
ugniataj ją do momentu, aż osiągnie odpowiednią 
plastyczność. Miękka ale nie za bardzo. 
Odpowiednie przygotowanie i ugniatanie gliny 
na bardzo ważne znaczenie dla formowania jej 
podczas kręcenia się na kole garncarskim.

3. Centrowanie kawałka gliny: Weź odpowiednią 
ilość dobrze ugniecionej i nawilżonej gliny, 
zrób z niej kulkę i przyklej ją do środka koła 
(powierzchnię koła należy delikatnie zwilżyć, aby 

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja 
obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji 
i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także 
instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Koło garncarskie
Sposób użycia 
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Ochrana životního prostředí

- Nie wolno dopuścić do kontaktu środków 
chemicznych z oczami.

- nie wolno wkładać obrabianego materiału do ust.
- Nie wolno wdychać oparów.

Baterie:
- Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu ani 
nowych z wyczerpanymi.
- Należy zwracać uwagę na prawidłową 
biegunowość.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie będzie używana przez dłuższy 
czas, należy wyjąć z niej baterie.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. 
Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy 
oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję 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.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów 
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się 
do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 
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.

Informacje ogólne dotyczące pierwszej 
pomocy:
Kiedy dojdzie do kontaktu farby lub lakieru ze skórą: 
takie miejsce należy przemyć dużą ilością wody.
Gdy dojdzie do kontaktu z oczami: należy oczy 
przemyć dużą ilością wody, trzymając je otwarte. 
Należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.
Gdy opary dostaną się do płuc: należy wyprowadzić 
poszkodowanego na świeże powietrze.
Po połknięciu, należy wezwać pomoc lekarską. 
Wskazane jest dostarczenia lekarzowi próbki 
substancji chemicznej lub całego produktu z 
opakowaniem.
Gdy dojdzie do zranienia, należy zawsze wezwać 
pomoc lekarską.

Wskazówki dla nadzorującej osoby 
dorosłej:
1. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku 

do lat 8.
2. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i 

zachować ją, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie.

3. Nieodpowiedzialne posługiwanie się środkami 
chemicznymi może doprowadzić do zranienia lub 
uszczerbku na zdrowiu. Należy wykonywać z nimi 
wyłącznie czynności, które są opisane w instrukcji 
obsługi.

4. Ponieważ zdolności dzieci są różne w zależności 
od grupy wiekowej, osoba dorosła powinna 
ocenić, które aktywności będą dla dzieci 
odpowiednie i bezpieczne.

5. Nadzorująca pracę osoba dorosła powinna przed 
rozpoczęciem pracy objaśnić dzieciom wszystkie 
ostrzeżenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa 
oraz możliwe zagrożenia. Szczególną uwagę 
powinna zwrócić na posługiwanie się farbami i 
lakierem.

6. Miejsce pracy powinno być oczyszczone z 
wszystkich elementów mogących przeszkadzać w 
pracy oraz powinno znajdować się w bezpiecznej 
odległości od miejsc przechowywania artykułów 
spożywczych. Powinno być dobrze oświetlone, 
wentylowane, w pobliżu bieżącej wody.

7. Miejsce pracy powinno być stabilne i posprzątane 
natychmiast po zakończeniu pracy.

Zasady bezpieczeństwa:
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się 

w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
- Należy przechowywać w miejscach niedostępnych 

dla małych dzieci.
- Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć ręce.
- Po zakończeniu pracy należy umyć elementy 

zabawki, które miały kontakt z substancjami 
chemicznymi.

- Nie wolno używać akcesoriów, które nie 
znajdowały się w opakowaniu i nie są 
rekomendowane przez producenta.

- Nie wolno, ani pić oraz używać ognia w pobliżu 
miejsca pracy.
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