
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOMEK KUCYKÓW W BALONIE

+ KARUZELA PONY

PRZED UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ ZABAWKI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



DOMEK KUCYKÓW W BALONIE + KARUZELA PONY

Opis:

Wspaniały,  duży  zestaw  dla  małych  kucyków,  który  ucieszy  każdą  dziewczynkę.  Jest  tutaj
ruchoma karuzela na baterie. Wystarczy nacisnąć serduszko, a karuzela z kucykami będzie się
kręcić przy dźwiękach muzyki i przy migających światełkach.

Po atrakcjach zabawy, zmęczone kucyki mogą odpocząć w swoim domku w kształcie balona z 
podręcznym uchwytem na szczycie. Domek posiada aż trzy poziomy i jest świetnie 
wyposażony.

Na samej górze – prześliczna sypialnia z łazienką, na środkowym poziomie jest fontanna z 
łazienką, a na dole - jadalnia i salon. Jest tam również malutki mostek i skrzynka na listy. 
Komoda ma wysuwane szuflady, w skrzynce na listy naprawdę można coś schować, a 
kandelabr na samej górze naprawdę świeci ! Do tego – mnóstwo małych akcesoriów (w tym trzy
kucyki)

Zawartość zestawu:

1. Domek kucyków w balonie.
2. Karuzela kucyków.
3. Kucyki pony.
4. Akcesoria.
5. Instrukcja.

Specyfikacja techniczna:

 Zasilanie: 3x AA (1.5V)

Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo połknięcia!
 Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą się nią bawić tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Zabawka nie jest wodoodporna. Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie. Nie

należy jej używać w pobliżu wody, np. w wannie czy basenie.
 Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiaj jej

w pobliżu źródeł ciepła.
 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie w celu składowania osobno.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić elektronikę w środku.
 Nie należy zabawki wyrzucać do kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad

do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Używaj  trzech  identycznych  baterii  do  zabawki.  Nigdy  nie  wkładaj  starych  lub

uszkodzonych baterii. Nigdy nie wkładaj różnych baterii.
 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania

płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Zużyte baterie oddaj do  odpowiedniego punktu zbiórki.



 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać
odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nigdy nie ładuj baterii lub akumulatorków w zabawce. Używaj dedykowanych ładowarek.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym powodem nie  działania  zabawki  jest  zabrudzenie  styków  baterii  –  należy  je
przetrzeć.  Wymień  baterie  w  zabawce  na  nowe.  W  przypadku  dalszego  nieprawidłowego
działania urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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