
BUKI KULODROM MEGA PM852 

Wiek : +7 lat 

Str. 2 

Połącz labirynt i uruchom różne elementy, by określić trasę kulki i uchronić ją przed wypadnięciem z 

toru! Ustaw dwa ruchome moduły tam, gdzie chcesz, tak, żeby kulka wywołała światło i dźwięk! 

Winda o wysokości 60 cm z dwiema prędkościami. 

Str. 3 

Ukierunkuj kulkę. 

Zaznacz zdobyte punkty. 

Wybierz prędkość. 

Wstrzymaj kulkę. 

Dźwięk i światło. 

Upuść kulke. 

Str. 4 

Montaż baterii- zasady bezpieczeństwa : 

Niezbędne 4 baterie LR44 dołączone do zestawu i 3 baterie LR06 niedołączone do zestawu.  

Instalacja baterii musi być wykonana przez osobę dorosłą- patrz schemat. Przed otwarciem 

komory na baterie, najpierw wyłączyć przełącznik. Włożyć poprawnie baterie, podłączając 

właściwie + i -. Dla lepszej wydajności, używaj baterii alkalicznych. Baterie nieprzeznaczone do 

ładowania nie powinny być ładowane. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed 

ładowaniem.. Akumulatory powinny być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 

Akumulatory i baterie nie powinny być mieszane między sobą. Jedynie baterie, czy akumulatory 

zalecane przez producenta, mogą być używane. Baterie i akumulatory powinny być włożone 

respektując biegunowość. Wyczerpane baterie, czy akumulatory powinny być wyjęte z zabawki. 

Końcówki baterii, czy akumulatora nie powinny być narażone na spięcie. W razie nieużytkowania 

przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, czy akumulator z zabawki. Artykuły elektryczne nie 

powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami. Prosimy o odniesienie zużytych artykułów 

elektrycznych do profesjonalnego punktu odbioru. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub 

instytucjami lokalnymi, celem uzyskania informacji na temat recyklingu sprzedawanych 

artykułów. Na koniec żywotności baterii, należy zadbać, by trafiła do specjalnych, do tego 

przeznaczonych zbiorników, by chronić środowisko. 

Str. 5 

Kolory poszczególnych elementów są przypadkowe. Bierz pod uwagę tylko kształty elementów, kolor 

wybierz według własnych preferencji. Przyklej naklejki według wzoru na tej stronie. 



Str. 12 

Ostrzeżenie: dla dzieci w wieku +7 lat. 

UWAGA!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo połknięcia małych 

elementów lub uduszenia. 

Zachować opakowanie z numerem referencyjnym w razie reklamacji. Kolor i 

zawartość mogą się nieco różnić.  

Niezbędne 4 baterie LR44 załączone w zestawie i 3 baterie LR06 nie są 

załączone. Wymiana baterii powinna być dokonana przez osobę dorosłą. Prosimy o odniesienie 

zużytych baterii do profesjonalnego punktu odbioru. 

Zestaw kompatybilny z kulodromem PM854 

 


