Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.Malé části.Nebezpečí zalknutí. Dozor dospělé osoby je
nezbytný.
Barva měni
Barva se začíná měnit při teplotě cca 15 °C, ale nejlepší efekt dosáhnete, když ochladíte vodu.
Funkcí změny barvy jsou vybaveny pouze některé panenky.
Barvu mění pouze některé části panenky.
Pokud nedochází ke změně barvy, nebo změna probíhá příliš pomalu, patrně se teplota panenky příliš
blíží teplotě vody.
Teplota vody, která aktivuje změnu barvy, může být závislá na počasí.
Efekt změny barvy bude sice fungovat dlouho, ale po čase vymizí.
Pokud vystavíte panenku delšímu působení slunečního záření, může to poškodit funkci změny barvy.
Důležité
Před hraním zajistěte okolní prostor proti působení vody.
Děti si mohou hrát s vodou pouze pod trvalým dohledem dospělé osoby.
Tato panenka dokáže plakat, plivat vodu, čurat a měnit barvu. Vytvořte si sbírku všech panenek, abyste
se seznámili se všemi funkcemi.
Výše uvedené funkce fungují nejlépe po dvojím "nakrmení" panenky vodou z přiložené láhve.
Nekrmte panenku příliš horkou vodou.
Nedávejte panenku do příliš horké vody (více než 43 °C).
Nenechávejte panenku na slunci.
Když si přestanete hrát, vylijte vodu z panenky a láhve.
Předtím, než panenku schováte, ji ponechte, aby uschla na suchém ručníku na vzdušném místě.
Panenku nesušte fénem ani jinými zdroji tepla. Panenku sušte na vzduchu. Panenku nevystavujte
působení vysoké teploty.
Když chcete vidět překvapení, zasviťte na panenku a její oblečení UV svítilnou. UV efekt funguje pouze
na některých částech panenky a příslušenství. Ne každé příslušenství má UV efekt.
UV efekt bude největší, když panenku nasvítíte UV světlem v tmavé místnosti.
Zamezte styku UV svítilny s vlhkem.
Nikdy nesviťte UV světlem do očí.
Když si přestanete hrát, vypněte svítilnu, abyste prodloužili výdrž baterie.
Když chcete panenku vystavit v kouli, umístěte ji na podložku ve svislé pozici a lehce odkloňte její hlavu
dozadu. Při manipulaci s hlavou panenky nepoužívejte přílišnou sílu.
Pozor!
Pozor! Tento výrobek obsahuje mincovou nebo knoflíkovou baterii. V případě polknutí může mincová
nebo knoflíková baterie způsobit vážné vnitřní poleptán.Použité baterie ihned a bezpečně zlikvidujte.
Ploché baterie mohou být stále nebezpečné. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Pozor! Polknutí může vést k vážnému zranění nebo úmrtí do pouhých 2 hodin z důvodu poleptání a
možné perforace jícnu. Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterie nebo že baterie mohla
jinak vniknout do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterii vyměňovat
Baterii ve svítilně UV smí vyměňovat pouze dospělá osoba.
Křížovým šroubovákem (není součástí balení) vyšroubujte šroub držící víko zespoda svítilny.
Vložte tři alkalické baterie 1,5 V typ AG3/LR41 (není součástí balení) do komory v souladu s označením
+/-, které je uvnitř.
Nasaďte a přišroubujtezpět víko.

Bezpečné používání baterií

Abyste mohli používat hračku delší dobu, používejte jenom alkalické baterie.
Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
Baterii ve svítilně UV smí vyměňovat pouze dospělá osoba.
Baterie je třeba vkládat s dodržením správné polarity + Nemíchejte vzájemně různé druhy baterií nebo nové a použité baterie.
Nepoužívejte současně baterie alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) a nabíjecí baterie.
Zabraňte zkratu baterií.
Pokud nebudete hračku používat po delší dobu, vyjměte z ní baterie.
Před nabíjením baterií je z hračky vyjměte.
Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze za dohledu dospělých osob.
Nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí.
Vybité baterie z hračky vyjměte.
Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy, neházejte je do ohně, protože mohou explodovat nebo
vytéct.
Nevyhazujte společně s domácím odpadem. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo. Více
informací na příslušném úřadu.

