
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TOALETKA DLA DZIEWCZYNKI PING

TOALETKA DLA DZIEWCZYNKI
OTWIERANE LUSTRO

PRZED UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ ZABAWKI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



TOALETKA DLA DZIEWCZYNKI

Opis:

Toaletka wyposażona jest w dużą ilość akcesoriów, dzięki którym zabawa staję się ulubioną
aktywnością małych dam. Dzięki efektom świetlnym oraz dźwiękom toaletka daje jeszcze więcej
radości. Toaletka posiada również akcesoria do stylizacji fryzur, dzięki którym upinanie można
upinać włosy. Na bokach toaletki znajdują się zamykane pudełka na "drobiazgi". W pudełkach
tych można przechowywać zarówno kosmetyki jak i również inne drobiazgi do upinania włosów
jak np. gumki, frotki, spinki czy kokardki.

Zawartość zestawu:

1. Toaletka z akcesoriami
2. Lustro
3. Stołek (wersja ping)
4. Suszarkę
5. Pojemniki
6. Koraliki
7. Pierścionki
8. Szminki (imitacje)
9. Akcesoria do włosów
10. Instrukcja

Specyfikacja techniczna:

 Wymiary: 71 cm x 62 cm x 33 cm (ping)

 Wymiary: 72 cm x 47cm x 30 cm (otwierane lustro)

 Zasilanie suszarki: 2x AA (1.5V)

Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo połknięcia!
 Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą się nią bawić tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Suszarka nie jest wodoodporna. Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie. Nie

należy jej używać w pobliżu wody, np. w wannie czy basenie.
 Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiaj jej

w pobliżu źródeł ciepła.
 Jeśli nie używasz suszarki, wyłącz ją i wyjmij baterie w celu składowania osobno.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić elektronikę w środku.
 Nie należy zabawki wyrzucać do kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad

do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Używaj  dwóch  identycznych  baterii  do  suszarki.  Nigdy  nie  wkładaj  starych  lub

uszkodzonych baterii. Nigdy nie wkładaj różnych baterii.
 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania

płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Zużyte baterie oddaj do  odpowiedniego punktu zbiórki.



 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać
odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nigdy nie ładuj baterii lub akumulatorków w zabawce. Używaj dedykowanych ładowarek.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym powodem nie  działania  zabawki  jest  zabrudzenie  styków  baterii  –  należy  je
przetrzeć.  Wymień  baterie  w  zabawce  na  nowe.  W  przypadku  dalszego  nieprawidłowego
działania urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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