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Przegląd / części urządzenia
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1  Magiczna tablica LED
2  Przycisk
3  3 kolorowe flamastry
4  3 baterie AA (model: WK1100-P)
5  3 baterie AAA (model: WK1100-B)
6  Komora baterii  

Zawartość opakowania

Model: WK1100-P

Model: WK1100-B
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Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 
3 lat. 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 
ciała oraz szkód materialnych i uszkodzenia 
urządzenia.

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. Instrukcję 
obsługi można również pobrać w formacie PDF na 
naszej stronie internetowej.

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 może prowadzić do lekkich 
lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli się go 
nie uniknie.
Deklaracja zgodności (patrz rozdział 
„Deklaracja zgodności”): Produkty 
oznakowane tym symbolem spełniają 
wymogi wszystkich odnośnych przepisów 
wspólnotowych, obowiązujących na 
terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.
Ten symbol wskazuje, że produkt 
wykorzystuje bardzo niskie napięcie 
znamionowe (SELV/PELV).

Ten symbol oznacza sprawdzone 
bezpieczeństwo zabawki. Produkty 
oznakowane tym symbolem spełniają 
wszystkie wymagania prawne i rynkowe 
dotyczące substancji szkodliwych 
i bezpieczeństwa produktów.
OSTRZEŻENIE! Produkt nie nadaje się 
dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. 
Zawiera drobne elementy, które dziecko 
może połknąć lub wdychać. 
Niebezpieczeństwo zadławienia się! 
Tym symbolem oznacza się urządzenia 
zasilane prądem stałym.
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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 umysłowych) 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. 
Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić 
i konserwować produktu.

• Nie zezwalać dzieciom na używanie produktu 
bez nadzoru dorosłych.

• OSTRZEŻENIE! Produkt nie nadaje się dla 
dzieci poniżej 36. miesiąca życia.  Zawiera 
drobne elementy, które dziecko może połknąć 
lub wdychać. Niebezpieczeństwo uduszenia!

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO 
USZKODZEŃ! 

• Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem 
może prowadzić do uszkodzeń. 

• Producent/dystrybutor produktu nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia ciała lub 
szkody wynikające z niewłaściwego montażu/
użytkowania. 

• W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń 
produktu nie wolno użytkować.

• Nigdy nie manipulować przy produkcie, ani 
nie podejmować prób modyfikacji produktu.

• Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani 

innych cieczach.
• Produkt trzymać z dala od otwartego ognia 

i gorących powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące 
baterii

OSTRZEŻENIE!
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

• Baterie/akumulatory przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.

• W razie połknięcia bezzwłocznie 
skontaktować się z lekarzem!

• Elektrolit wyciekający z uszkodzonych baterii/
akumulatorów może w kontakcie ze skórą 
powodować oparzenia chemiczne. Aby 
uniknąć uszkodzeń ciała, w razie wycieku 
elektrolitu bezzwłocznie usunąć baterie z  
produktu.

• Nigdy nie ładować baterii nieprzeznaczonych 
do ładowania.

• Akumulatory ładować wyłącznie pod 
nadzorem osób dorosłych. Przed ładowaniem 
akumulatory trzeba wyjąć z produktu.

• Na czas długich przerw w użytkowaniu 
baterie wyjąć z produktu.

• Nie stosować jednocześnie baterii różnego 
typu ani nowych baterii razem z bateriami 
wcześniej używanymi.

• Zacisków przyłączeniowych nie wolno 
zwierać!

• Rozładowane baterie usunąć z produktu.



6

Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i kompletności zestawu
 INFORMACJA!  
Niebezpieczeństwo uszkodzeń 
produktu!

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 oraz B na stronie 3).
3. Sprawdzić, czy produkt i poszczególne elementy nie są 

uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzeń produktu nie 
wolno używać. Skontaktować się z producentem za 
pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na 
karcie gwarancyjnej.

4. Załączone baterie umieścić w produkcie z zachowaniem 
odpowiedniej polaryzacji (+/–) (patrz rozdział „Wymiana 
baterii”).

Obsługa

• Włączyć produkt naciskając przycisk 2 .
• Naciskając przycisk 2  ponownie można zmieniać tryby 

oświetlenia.
• Produkt wyłącza się również naciskając przycisk 2 .

Wymiana baterii  
Upewnić się, aby baterie zawsze wymieniała osoba dorosła, 
oraz że komora baterii zostanie prawidłowo i mocno 
zamknięta. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie życia!
1. Upewnić się, że zabawka jest wyłączona.
2. Używając śrubokręta otworzyć komorę baterii. Odpowiednie 

baterie umieścić w produkcie z zachowaniem prawidłowej 
polaryzacji.

3. Używając śrubokręta zdecydowanie zamknąć komorę 
baterii.

Czyszczenie i przechowywanie

OSTRZEŻENIE!
 Niebezpieczeństwo uszkodzeń 
produktu!

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

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

• Upewnić się, aby do wnętrza obudowy nie 
przedostanie się woda.

• Do czyszczenia nigdy nie używać środków 
chemicznych.

• Kolorowe ślady można łatwo usunąć z ekranu 
za pomocą lekko nawilżonej szmatki.

• Nieużywany produkt przechowywać 
w suchym miejscu, w oryginalnym 
opakowaniu.

Dane techniczne
Model: WK1100-B, WK1100-P
Numer artykułu: 8005694
Bateria: 3 x 1,5 V  AA  (Model: WK1100-P)

3 x 1,5 V  AAA  (Model: WK1100-B)
Klasa ochronności: III
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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.)

 ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ NIE WYRZUCAĆ RAZEM 
Z ODPADAMI KOMUNALNYMI! Jeśli produktu nie 
można już dłużej używać, każdy konsument jest 
ustawowo zobowiązany do przekazania zużytego 
sprzętu (oddzielnie od odpadów komunalnych) np. 
do gminnego/dzielnicowego punktu odbioru. 
Działanie takie zapewnia prawidłową utylizację 
zużytego sprzętu i pozwala uniknąć niekorzystnych 

wpływów na środowisko. Z tego względu 
urządzenia elektryczne są oznakowane 
przedstawionym w tym miejscu symbolem.

 Baterii i akumulatorów nie wyrzucać razem 
z odpadami komunalnymi! Aby zapewnić 
ekologiczną utylizację, każdy konsument jest 
ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich 
baterii/akumulatorów do gminnego/dzielnicowego 
punktu odbioru surowców wtórnych lub sklepu – 
niezależnie od tego, czy zawierają substancje 
szkodliwe*, czy nie. Tablicę LED przekazywać do 
utylizacji w całości (razem z akumulatorem) po 
uprzednim rozładowaniu. * Oznaczenia: Cd = 
kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów 
Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 
2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego 
sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady 
nie mogą być wyrzucane do pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można 
je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w 
sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa 
gospodarka odpadami pomaga uniknąć 
potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia 
ludzi wynikających z obecności w sprzęcie 
niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części 
składowych. 
SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można 
umieszczać łącznie z innymi odpadami 
(2012/19/UE).
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