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Wprowadzenie

Bardzo dziękujemy za zakup Moja pierwsza drewniana kolejka marki Playland. Jest to doskonały 
produkt, który spełnia najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić prawidłową obsługę 

i długą żywotność produktu, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej informacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności 
uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych i praktycznych informacji, które 

przed użytkowaniem produktu każdy użytkownik musi zrozumieć i których trzeba przestrzegać. 
Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia. Instrukcję obsługi można 

również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

Moja pierwsza drewniana kolejka
Model:

WK1102-FT

IMPORTER:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburg

Niemcy

50000747

www.wachsmuth-krogmann.com



Przegląd 
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Przegląd 

C
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Zakres dostawy / części urządzenia

1.  2.

1.  2.

7

6

1  Tor 1
2  Tor 2
3  Tor 3
4  Tor 4 
5  Tor 5
6  Most
7  Krzyżówka

8  Stacja kolejowa

9  Walec
10  Kostka
11  Pojazd
12  Przyczepa 1
13  Przyczepa 2
14  Ładunek

1x        4x 1x
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Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji 
obsługi

Uważnie przeczytać całą niniejszą instrukcję 
obsługi. 
Zawsze przestrzegać uwag dotyczących 

bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości 
związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy do 
kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. 
Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby 
przekazać innym użytkownikom.

Objaśnienie symboli

Data publikacji instrukcji obsługi: miesiąc/
rok
OSTRZEŻENIE! Ten symbol/ hasło 
ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie 
o średnim stopniu ryzyka, które może 
prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, 
jeżeli się go nie uniknie.
UWAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze 
wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu 
ryzyka, które w razie nieuniknięcia go może 
prowadzić do lekkich lub umiarkowanych 
obrażeń.

  

INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze 
wskazuje na potencjalne straty materialne.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział 
„Deklaracja zgodności”): Produkty 
oznakowane tym symbolem spełniają 
wymogi wszystkich odnośnych przepisów 
wspólnotowych, obowiązujących na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ten symbol oznacza sprawdzone 
bezpieczeństwo zabawki. Produkty 
oznakowane tym symbolem spełniają 
wszystkie wymagania prawne i rynkowe 
dotyczące substancji szkodliwych 
i bezpieczeństwa produktów.

Opakowanie z drewna z certyfikatem FSC
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Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt jest zabawką dla dzieci w wieku powyżej 
18 miesięcy. Użytkować wyłącznie pod bezpośrednim 
nadzorem osób dorosłych. Produkt przeznaczony 
wyłącznie do użytku w suchych i zamkniętych 
pomieszczeniach. Każde zastosowanie inne niż opisane 
powyżej oraz jakiekolwiek modyfikacje produktu są 
niedozwolone i mogą prowadzić do szkód materialnych, 
a nawet obrażeń. Producent i sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo 
użycia nieprawidłowego i niezgodnego 
z przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE!  

Zamieszczone poniżej uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa trzeba uważnie przeczytać 
i przestrzegać ich treści. Nieprzestrzeganie 
uwag dotyczących bezpieczeństwa wiąże 
się ze znacznym ryzykiem wypadków, 
obrażeń oraz szkód materialnych 
i uszkodzenia urządzenia.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
OSTRZEŻENIE!  

Niebezpieczeństwa w stosunku do 
dzieci i osób o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
i umysłowych (np. osób z częściową 
niepełnosprawnością, osób starszych 
o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych i intelektualnych) lub 
wykazujących brak odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy (np. starsze 
dzieci).
• Dzieci nigdy nie pozostawiać bez nadzoru 

w pobliżu opakowania. 
Niebezpieczeństwo uduszenia elementami 
opakowania. Dzieci często lekceważą 
niebezpieczeństwa. 

• Nie zezwalać dzieciom na używanie 
produktu bez nadzoru dorosłych.

• Montaż wolno przeprowadzać wyłącznie 
osobom dorosłym.

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO 
USZKODZEŃ! 

Nieprawidłowe obchodzenie się 
z produktem może prowadzić do uszkodzeń. 
• W razie stwierdzenia jakichkolwiek 

uszkodzeń produktu nie wolno użytkować.
• Nigdy nie manipulować przy produkcie, 

ani nie podejmować prób modyfikacji 
produktu.
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Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i kompletności 
zestawu

INFORMACJA! 
Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Nieuważne otwieranie opakowania ostrym 
nożem lub innym ostro zakończonym 
przedmiotem może łatwo doprowadzić do 
uszkodzenia produktu.
• Otwierając opakowanie zachować 

należytą ostrożność.
1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
2.  Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny 

 (patrz rys. A na stronie 4).
3.  Sprawdzić, czy produkt i poszczególne elementy  

nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzeń 
produktu nie wolno używać. 

Montaż

Informacja! W przypadku konstrukcji 
z wieloma następującymi po sobie 
zakrętami pojazdy mogą się wykolejać! 
Przed pierwszym użyciem oczyścić tory 
wilgotną szmatką!

Zmontować stację kolejową 8 , krzyżówkę 7  i most 6  
w sposób pokazany na rys. B-D. Pojedyncze 
elementy można ze sobą łatwo łączyć dzięki 
mechanizmom wtykowym.

Konserwacja, czyszczenie  
i pielęgnacja

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO 
USZKODZEŃ!

Nieprawidłowe czyszczenie produktu może 
prowadzić do uszkodzeń.
• Do czyszczenia używać wyłącznie suchych, 

niekłaczących szmatek. W przypadku 
intensywnych zabrudzeń szmatkę można 
lekko zwilżyć.

• Do czyszczenia nigdy nie używać środków 
chemicznych.

• Nieużywany produkt przechowywać 
w suchym miejscu, w oryginalnym 
opakowaniu.
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Dane techniczne
Model: Moja pierwsza
Numer artykułu: 8005955
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Deklaracja zgodności.

 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy 
oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że 
opisane powyżej produkty spełniają 
podstawowe wymogi przywołanych 
dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację 
zgodności UE można uzyskać pod adresem 
producenta podanym w karcie 
gwarancyjnej.

Utylizacja opakowania

 Opakowanie utylizować przestrzegając 
zasad segregacji surowców wtórnych. 
Tekturę i karton utylizować z makulaturą, 
folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

 
 Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo 
segregować materiały opakowania przed 
oddaniem ich do utylizacji. Opakowania 
papierowe wyrzucać do pojemnika na 
makulaturę, a opakowania wykonane 
z tworzyw sztucznych, metalu lub 
materiałów zespolonych do żółtego 
pojemnika.

Utylizacja produktu
(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych 
państwach europejskich dysponujących systemem 
segregacji surowców wtórnych.)
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