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Aceasta jucarie functioneaza cu 3 baterii tip AA de 15V(incluse). Bateriile din produs au rolul de a fi utilizate in demonstratia produsului in magazin.Imediat ce ati
achizitionat produsul, schimbati bateriile cu unele noi.
AVERTISMENTE:
Pentru siguranta copiilor vostri

Avertisment
Inainte de utilizare,indepartati toate pungile din plastic si toate elementele care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana copiilor-risc de sufocare.
Verificati in permanenta starea de uzura a jucariei. In cazul in care constatati deteriorari vizibile, nu mai utilizati jucaria si nu o lasati la indemana copiilor.
Aceasta jucarie trebuie sa fie asamblata numai de catre un adult. Copilul trebuie sa utilizeze jucaria numai sub supravegherea unui adult.
Nu lasati parti componenete ale jucariei la indemana copiilor.

Nu utilizati jucaria pana nu incheiati toate operatiunile de montare.
Jucaria trebuie utilizata numai pe suprafete netede si stabile. Nu o utilizati in paturi, pe mese etc. Asezati-o departe de obstacole sau locuri care pot constitui

pericole(scari, usi etc)
LOVESTEMINGEA SI DISTREAZA-TE

Jucarie este special creata pentru a incuraja copilul in dezvoltarea sa motorie. Aceasta stimuleaza abilitatile de miscare(alergare, reactie la stimuli externi etc)
Lovind mingea, copilul dezvolta abilitati motorii care stimuleaza coordonarea si precizia miscarilor.
COMPONENTE

A- Bara superioara
B1,B2- Bare
C1,C2- Baze
D- Plasa
E- Minge din plus

ASAMBLARE
1- Asezati bara B1 in baza C1(fig.1). Sunetul va confirma fixarea.(fig2). Asezati si bara B2 in baza C2
2- Potriviti varfurile celor doua bare in capetele barei superioare a portii (fig 3) si fixati .Sunetul va confirma montarea corecta(fig4)
3- Desfaceti plasa si asigurati-va ca lateralele 1 si 2 sunt rasucite in interior
4- Ridicati partea de jos a plasei si introduceti varfurile in spatiile special ca in fig6 si fig6A. un sunet va confirma fixarea corecta.
5- Fixati partile inferioare ale plasei in bazele barelorC1 si C2 (fig.7)
6- Fixati partile superioare ale plasei 1 si 2 in dispozitivele din spatele barei superioare. Sunetul va confirma fixarea corecta.
7- Fixati plasa in capsa 1(fig9) verificand fixarea corecta(fig9A)
8- Repetati operatiunile pentru capsele 2 si 3(figC1), pana cand incheiati operatiunile de montare (fig11)
9- La finalul operatiunilor de asamblare, jucaria nu mai poate fi demontata.
CARACTERISTICI TEHNICE
- Jucaria detine 2 butoane: unul pentru pornit/oprit produsul (O/I), al doilea va permite sa alegeti modalitatea de joaca(1/2/3)
- Mingea din plus va permite sa utilizati jucaria atat in casa cat si in exterior.
- 2 numaratoare de goluri(fig12AsiB)pentru jocul cu prietenii
- 1 buton central ( fig12C)care va permite sa resetati jocul in orice modalitate, joc sau melodie se afla.
- 5 stelute luminoase(fig12D)se aprind atunci cand apasati butonul si atunci cand un gol este marcat/afisat.

INTRODUCEREA IN JOC
Atunci cand copilul marcheaza un gol, jocul marcheaza scorul, aprinde cele 5 leduri si declanseaza o melodie vesela care distreaza copiii. Acesta ofera 3 nivele diferite de joc
electronic pentru ca cel mic sa se joace singur sau cu prietenii. Jocul poate activa 25 melodii si efecte sonore.
Mod 1: PENALTY
DE cate ori cel mic marcheaza un gol, poarta activeaza efecte sonore si se aprinde o stea urmata de celelalte 4.Dupa ce inregistreaza 5 goluri, sunt activate melodii amuzante
inainte ca un nou joc sa reporneasca.
Mod 2: GOLURI DE AUR
In aceasta modalitate, copilul trebuie sa incerce sa marcheze 1 gol contra-timp(inainte ca jocul sa se incheie). O numaratoare marcata de efecte luminoase si sonore porneste si
se opreste progresiv ceea ce indica sfarsitul jocului. Jocul are 5 nivele. In cazul in care copilul reuseste sa inregistreze un scor, trece la nivelul urmator. Pe masura ce trece la
alt nivel, timpul in care trebuie sa marcheze este redus. Un joc simplu dar foarte stimulativ.
Nivel 1: 25 secunde; Nivel 2: 20 secunde; Nivel 3: 15 secunde; Nivel 4: 10 secunde; Nivel 5: 5 secunde.
Mod 3: CONCUREAZA CU UN PRIETEN
Copilul se poate juca cu unul dintre parinti sau cu un prieten.. Poarta declanseaza sunete muzicale si aprinde ledurile de cate ori este marcat un gol. Jocul afiseaza scorul iar
invingator este jucatorul care marcheaza cele mai multe goluri.
MONTAREA/INLOCUIREA BATERIILOR
AVERTISMENTE!

- Bateriile trebuie inlocuite numai de catre un adult
- Pentru inlocuirea bateriilor, desfaceti surubul capacului cu ajutorul unei surubelnite si deschideti-l. Inlocuiti bateriile uzate cu unele noi, respectand polaritatea (asa

cum este prezentat pe produs), inchideti capacul bateriilor si strangeti surubul.
- Utilizati numai baterii alcaline, identice cu cele recomandate pentru functionarea corecta a produsului.
- Nu amestecati baterii uzate cu baterii noi.
- Nu lasati bateriile sau ustensilele folosite la indemana copiilor.
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
- Inlaturati bateriile consumate pentru a evita curgerile de lichid toxic care poate deteriora jucaria.
- Inlaturati bateriile daca nu utilizati jucaria o prioada mai lunga de timp.
- Extrageti bateriile din jucarie inainte de a le elimina.
- Nu aruncati bateriile folosite in mediul inconjurator sau in foc.Depozitati-le intr-un centru de reciclare a acestor deseuri.
- In cazul in care bateriile au pierdut lichid, inlocuiti-le imediat, asigurandu-va ca ati curatat compartimentul bateriilor inainte si spalati-va mainile daca au intrat in

contact cu acesta.
- Nu incercati sa incarcati bateriile care nu se incarca:ar putea exploda.
- Nu va recomandam sa utilizati acumulatori deoarece acestia ar putea diminua caracteristicile de functionare a jucariei.
- In cazul in care utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie atunci cand ii reincarcati. Bateriile trebuie intotdeauna reincarcate sub supravegherea unui adult.

Jucaria nu este conceputa sa functioneze cu baterii care contin Lithium.



Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de colectare special pentru echipamente electrice si
electronice sau trebuie predat vanzatorului in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul este responsabil de aruncarea la un punct de colectare
special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul.
Colectarea si reciclarea echipamentului in centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sAu a
mediului inconjurator.

IN CONFORMITATE CU Directiva EU 2006/66/EC
Semnul in cruce de pe pubela arata ca la sfarsitul utilizarii, bateriile consumate trebuie depuse intr-un centru special de colectare a acestor echipamente. Simbolul chimic
Hg,Cd,Pb indicat pe pubela barata arata tipul de substante pe care le contin bateriile. Hg= Mercur,Cd= Cadmium,Pb= Plumb. Utilizatorul raspunde de depozitarea bateriilor
consumate in locurile special amenajate pentru a evita afectele negative asupra mediului inconjurator si pentru a nu ne compromite sanatatea. Daca bateriile consumate sunt
corect colectate ca tip de deseu, ele pot fi reciclate si tratate ecologic fara a avea impact negativ asupra sanatatii umane si a mediului inconjurator contribuind la reciclarea
substantelor din baterii.
Neconformarea la normele care se refera la reciclarea bateriilor, cauzeaza distrugerea mediului inconjurator si a sanatatii umane.Pentru mai multe detalii cu privire la
serviciile de reciclare a deseurilor, contactati firmele autorizate pentru aceasta sau magazinul de unde ati achizitionat bateriile.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Curatati jucaria cu ajutorul unei panze moi si uscate sau imbibata cu putina apa, pentru a nu deteriora circuitele electrice. Nu folositi solventi sau produse pentru curatare.
Cand nu utilizati produsul, depozitati-l departe de caldura, praf si umiditate.
Mingea din material textil poate fi curatata numai la suprafata.
COMPOZITIE:
Exterior: Poliester 100%
Umplutura:Poliester 100%

Nu spalati in apa; Nu folositi decoloranti; Nu folositi uscatorul; Nu calcati; Nu curatati chimic
Fabricat in China
Producator: Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


