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ATENTIONARE

Se recomanda ca inainte de utilizare sa cititi aceste instructiuni pentru eventuale consultatii ulterioare.

Pentru siguranta copilului vostru : Atentie!

-Indepartati eventuali saci din plastic si toate celelalte elemente care fac parte din ambalajul produsului ,eliminati sau conservati aceste ambalaje incat sa nu fie la
indemana copiilor.Risc de sufocare.

-Verificati permanent starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor defecte.In cazul defectiunilor nu mai folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.

-Utilizati jucaria sub supravegherea continua a unui adult.

-Functioneaza cu 2 baterii tipAAA de 1,5 volti(incluse).Bateriile incluse in produs in momentul achizitionarii sunt furnizate numai pentru proba demonstrativa in
punctul de vanzare si se recomanda inlocuirea lor imediat dupa achizitionare.

INLOCUIREA BATERIILOR

-Inlocuirea bateriilor trebuie facuta intotdeuna de catre un adult .

-Pentru inlocuirea bateriilor:

1.Desfaceti suruburile capacului cu o surubelnita.

2.Indepartati capacul locasului pentru baterii,scoateti bateriile descarcate si introduceti 2 baterii noiAAA de 1,5 volti,fiind respectand polaritatea(asa cum este indicat
pe produs).

3.Repozitionati capacul si stangeti suruburile bine.

-Nu lasati la indemana copiilor bateriile sau alte ustensile.

-Schimbati intotdeuna bateriile descarcate ale produsului pentru a evita ca eventuale curgeri de lichid sa deterioreze produsul.

-In cazul in care bateriile déjà au generat pierderi de lichid ,inlocuiti-le imediat ,avand grijja sa curatati locasul bateriilor si in cazul in care ati luat contact cu lichidul
sa va spalati bine mainile.

-Inlocuiti intotdeuna bateriile daca producsul nu a fost folosit o perioada indelungata de timp.

-Folositi baterii alkaline de acelasi fel sau echivalente cu tipul recomandat pentru fiunctionarea produsului.

-Nu amestecati baterii alkaline ,standard (carbon-zinc) sau reincarcabile(nikel-cadmiu).

-Nu amestecati baterii descarcate cu baterii noi.

-Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in mediul inconjurator;acestea se depun la centrele de colectare diferentiata.

-Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.

-Nu incercati sa incarcati bateriile standard:pericol de explozie.

-Nu se recomanda folosirea de acumulatori,deoarece poate diminua capacitatea de functionare a jucariei.

-In cazul in care se folosesc acumulatori,scoateti-i din jucarie inainte de reincarcare si efectuati operatia de reincarcare numai sub supravegherea unui adult.

-Scoateti bateriile din produs cand nu mai utilizati produsul.

Jucaria nu este proiectata sa functioneze cu baterii cu Litiu.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI:

-Curatati jucaria folosind o panza uscata pentru a nu defecta circuitul electric.

-Feriti jucaria si locasul bateriilor de apa ,caldura ,praf si nisip.


