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UWAGA! Używać razem z akcesoriami
ochronnymi (kask, rękawice, nakolanniki,
nałokietniki oraz obuwiem ochronnym). Nie
używać w ruchu drogowym. Maks. obciąż.
do 50 kg. UWAGA! Zabawka nie jest
wyposażona w hamulec. UWAGA! Ze
względu na maksymalną prędkość zabawka
nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej
3. roku życia. UWAGA! Używać pod
bezpośrednim nadzorem osób dorosłych.

Instrukcja obsługi
• Przed użyciem dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zachować ją do późniejszego
wykorzystania. Nieprzestrzeganie poniższych uwag
może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo
dziecka.
• Ślizg zjazdowy nie nadaje się do samodzielnego
użytkowania przez dzieci poniżej 3. roku życia,
ponieważ małe dzieci nie są w stanie kontrolować
jazdy, kierować oraz się zatrzymywać.
• Używać wyłącznie na śniegu, nie używać do sko-
ków
na muldach, nie używać na torach lodowych, uważać
na innych ludzi i przeszkody takie jak kamienie,
drzewa itp.! Nie zezwalać na ciągnięcie przez pojaz-
dy
silnikowe. Stosować odzież przylegającą do ciała,
niebezpieczeństwo uduszenia przez wciągniecie
odzieży w ślizg zjazdowy.
• Produkt wykonany z twardego plastiku.

• Trzymać za uchwyt.
• Sterować przy pomocy ciężaru ciała
i stóp. Hamować stopami.
• Nie wprowadzać żadnych modyfikacji produktu, 
które
miałyby wpływ na bezpieczeństwo!
• Regularnie sprawdzaj produkt. W razie stwierdze-
nia
jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie wolno
użytkować.
• Do czyszczenia używać wyłącznie suchych,
niekłaczących ściereczek. W przypadku intensyw-
nych
zabrudzeń szmatkę można lekko zwilżyć.
• Nieużywany produkt przechowywać w suchym
miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
Utylizacja opakowania
Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segre-
gacji
surowców wtórnych. Tekturę i karton utylizować
z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztuc-
znych.
Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo segregować 
materiały
opakowania przed oddaniem ich do utylizacji. Opa-
kowania
papierowe wyrzucać do pojemnika na makulaturę,
a opakowania wykonane z tworzyw sztucznych,
metalu lub materiałów zespolonych do żółtego po-
jemnika.
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