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Va recomandam sa cititi si sa pastrati instructiunile de utilizare pentru eventuale consultari ulterioare. Jucaria functioneaza cu 3 baterii LR44 1,5 Volti, incluse
Bateriile incluse in produs la momemtul achizitionarii sunt furnizate numai pentru demonstratie si trebuie sa le inlocuiti imediat ce ati cumparat produsul.

Avertisment: Pentru securitatea copilului vostru ATENTIE!
 Eliminati orice sac din plastic si elemente de fixare care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copiilor; risc de sufocare
 Verificati in permanenta starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor deteriorari. Daca acestea se constata, nu mai utilizati jucaria si nu o lasati la

indemana copiilor.
 Utilizati jucaria numai sub supravegherea unui adult.
 Produsul nu trebuie sa intre in contact cu alimente sau lichide.
 Nu utilizati jucaria in alta maniera decat cea recomandata.

FUNCTIONAREA JUCARIEI
Pentru a porni jucaria deplasati cursorul (A,fig.1) situat in laterala , din pozitia 0 in pozitia I sau II, in functie de volumul dorit. Un efect sonor va confirma pornirea
jucariei. Toate functiile electronice sunt active.
De cate ori copilul aseaza tigaia pe o suprafat plana (fig2)se activeaza melodii si efecte luminoase . Oul se poate detasa. De cate ori aseaza copilul oul in tigaie, se
activeaza melodii si jocuri de lumini.
Pentru a evita consumarea inutila a bateriilor, va recomandam sa opriti functionarea jucariei imediat ce nu o mai folositi, mutand butonul (A) in pozitia 0(OFF).

INLOCUIREA/MONTAREA BATERIILOR
AVERTISMENT:

Bateriile trebuie inlocuite numai de catre un adult.
Desfaceti cu o surubelinita capacul compartimentului bateriilor A (fig 3), din spatele jucariei, extrageti bateriile uzate si inlocuiti-le cu cele noi, respectand polaritatea
dupa cum este indicat pe produs. Asezati capacul la locul sau si strangeti surubul.
Nu lasati bateriile sau alte ustensile la indemana copiilor.
Inlaturati bateriile uzate din produs pentru a evita eventuale pierderi de lichid care pot deteriora produsul.
Daca bateriile pierd lichid, inlocuiti-le imediat, curatand bine compartimentul bateriilor si mainile, daca acestea au avut contact cu lichidul.
Inlaturati bateriile daca nu utilizati o perioada lunga de timp jucaria.
Utilizati baterii alcaline asemanatoare sau identice cu cele recomandate pentru functionarea jucariei.
Nu amestecati baterii consumate cu baterii noi.
Nu aruncati bageriile descarcate in foc sau in natura, respectati trierea, aruncati-le in spatiile special amenajate, conform legii.
Nu amestecati baterii standard (carbon-zinc) cu acumulatori (nickel-cadmium).
Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca; pericol de explozie
Nu este recomandat sa utilizati acumulatori; aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei.
In cazul in care totusi utilizati acumulatori, extrageti-i din produs atunci cand ii reincarcati si faceti asta numai sub supravegherea unui adult.
Inlaturati bateriile din produs atunci cand doriti sa-l eliminati.
NU amestecati baterii alcaline, standard (carbon-zinc)cu bacumulatori (nickel-cadmium)
Nu scurtcircuitati bornele bateriilor-ar putea exploda.
Jucaria nu a fost conceputa pentru functionarea cu baterii cu lithium. AVERTSMENT o utilizare improrie poate genera situatii periculoase.

1. Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu
pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului
dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care
intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer,
ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le
contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în
procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către
sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local,
magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

CURATARE/INTRETINERE: Curatati jucaria cu o laveta moale din panza sau microfibra, uscata sau usor umezita pentru a nu deteriora circuitele electrice. NU
utilizati solvent sau detergent. Tineti produsul departe de caldura, praf, nisip sau apa.

GARANTIE: Acest produs este garantat pentru defectiunile de conformitate in conditii normale de utilizare si conform indicatiilor prevazute in aceasta
brosura. Garantia nu se va putea aplica in situatia in care apar defectiuni care deriva dintr-o utilizare improprie, invechire sau aparitia unor evenimente
accidentale. . Durata garantiei pentru defectiunile de conformitate variaza in functie de normele aplicabile in tara de unde este achizitionat produsul.
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