
69006 – Masinuta Funny Pizza

Varsta 12 luni+

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni,si pastrati-le pentru viitoarele utilizari.
Sistemul electronic pentru jucariile Fire Truck (60022) si Dump Truck (60023) necesita 2 baterii de tip “AA” de 1,5 volti (incluse), Sistemul electronic
pentru jucaria Funny Pizza (69006) necesita 2 baterii de tipul “AAA” de 1.5 Volti (incluse). Bateriile furnizate in interiorul produsului in momentul
cumpararii sunt destinate doar exemplificarii modului de functionare al jucariei . Va rugam sa inlocuiti aceste baterii cu baterii alcaline noi imediat dupa
achizitionarea produsului.

Pentru siguranta copilului dumneavoastra ATENTIE:
- Inainde de utilizare inlaturati orice punga din plastic si / sau orice element din ambalaj care nu face parte din jucarie (elemente de fixare sau legatura,
etc.); nu le lasati la indemana copiilor (pericol de sufocare).
-Verificati in permanenta starea de uzura a produsului. Daca se constata eventuale deteriorari, nu mai folositi jucaria si nu o lasati la indemana copilului.
- Jucaria trebuie utilizata doar sub atenta supraveghere a unui adult.
- Nu utilizati jucaria pe strada
- Nu utilizati jucaria pe suprafete ude, cu nisip sau praf.
Date tehnice
Fig. A

1) (II/O) cursor ON/OFF
2) Capacul compartimentului bateriilor

Fig.B
3) Buton pentru pornirea sunetelor

Descrierea jucariei:
Este prima masina electronica a copilului. Masinuta emite sunete diferite cand este in miscare. Sunetele sunt activate de senzorul de miscare aflat in
interiorul jucariei. Pentru activarea sunetelor apasati butonul lateral si masinuta va emite sunete urmate de o melodie. Jucaria are o compomenta
detasabila care ii permite copilului sa gaseasca noi modalitati de joaca.

Utilizarea jucariei:
1. Pentru a porni jucaria mutati cursorul ON/OFF situat sub masinuta din pozitia O in pozitia II ( fig A-1)
2. Pentru a auzi sunetele/ melodiile apasati butonul lateral (B-3)
3. Senzorul de miscare situat in interiorul masinutei va permite sa ascultati diferite sunete si melodii in momentul in care masinuta se misca ,

rotile se invart sau cand masinuta se loveste de obstacole.
4. Cand nu utilizati jucaria inchideti toate functiile prin mutarea cursorului din pozitia II in pozitia O ( fig A-1) .

ATENTIE! Functia “Demo” este utilizata doar pentru a demonstar functionjarea jucarieie atunci cand se afla in magazin. Nu utilizati aceasta functie in
timp ce copilul se joaca pentru ca diminua din functionalitatile jucariei.

Inlocuirea/montarea bateriilor
- Inlocuirea bateriilor trebuie facuta numai de catre un adult
- Pentru a inlocui bateriile, desfaceti cu ajutorul unei surubelnite capacul compartimentului bateriilor aflat in partea inferioara a jucariei (fig A-2),
extrageti bateriile consumate si inlocuiti-le cu unele noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs.Puneti capacul la loc si insurubati .
- Utilizati numai bateriile recomandate de catre producator sau unele similare
- Nu amestecati baterii standard (carbon-zinc) sau acumulatori (nikel- cadmium)
- Nu amestecati baterii uzate cu baterii noi
- Nu lasati la indemana copiilor bateriile sau eventuale ustensile
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
- Extrageti bateriile consumate din produs pentru a evita ca eventuale pierderi de lichid toxic sa deterioreze jucaria.
- Inlaturati bateriile din produs in cazul in care nu il mai utilizati o perioada mai mare de timp.
- Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru special de depozitare pentru acest tip de deseuri
- Daca bateriile descarcate pierd lichid, inlocuiti-le imediat, curatand produsul si spaland foarte bine mainile in cazul in care ati avut contact cu
el.
- Nu incercati sa incarcati bateriile care nu pot fi reincarcate, risc de explozie!
- Va sfatuim sa nu utilizati acumulatori, acestia ar putea reduce capacitatea de functionare a produsului
- In cazul in care utilizati acumulatori,extrageti-I din jucarie atunci cand ii reincarcati. Aceasta se va efectua numai sub supravegherea unui adult
- Jucaria nu este conceputa sa functioneze cu baterii pe baza de Lithium
Atentie, o utilizare improprie poate genera pericole!

- 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.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI:
 Jucarie trebuie curatata utilizand o panza moale si uscata
 Feriti jucaria de socuri, praf, nisip, caldura, umiditate si apa.

Fabricat in China

Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


