
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА
• 1x Душ със слон 

ПОСТАВЯНЕ
Сложете слончето на бюро и го завъртете с гръб към вас. 
Вземете кръстата отвертка, за да разхлабите 4-те винта 
(внимавайте да не ги загубите), за да извадите капака за 
батериите. Ще ви трябват 4x AAA батерии - 2 от всяка ст-
рана в рамките на отделението за батерии - изведете ка-
пачета на отделението за батерията навън, поставете ба-
териите и поставете цялото нещо обратно вътре в устрой-
ството. Завийте капака на отделението за батерии плътно,
така че водата да не може да стигне до батериите.

ИНСТРУКЦИИ

Душ слушалка “Слонче”
ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ

ИНСТРУКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Материал: ABS и електронни компоненти. 
• Размер: 69.5 * 16 * 9см.  
• Цвят: Син, Червен. 
• Препоръчижна възраст: над 3-годишна възраст. 
 Използвани батерии: 4x1.5V AAA батерии (НЕ са включени 
в комплекта). 
• Водоустойчив.

ВНИМАНИЕ

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да 
се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов 
напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на 
продукта. Моля, изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. 
Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

• Детската душ слушалка слонче е предназначена за 
използване в сладка вода, не го използвайте в морето, 
солта може да повреди устройството. 
• След употреба изправете тръбата и я обърнете с главата 
надолу, за да оставите водата да излезе напълно, преди 
да я изсушите и съхраните в сухо и проветриво 
помещение. 
• Не оставяйте децата си сами с него.

След като поставите батериите, поставете слончето със 
смукателните чашки на гърба на ваната или над ваната върху 
плочките, зависи от това колко вода използвате. Поставете 
смукателната част във водата - тя засмуква водата през 
слончето и навън през оформената душ глава. Натиснете 
бутона ON /OFF върху корема на слончето и изчакайте 
забавлението да започне. 
Водният поток може да се контролира чрез отваряне или 
затваряне на водната клапа на душ главата. Тръбата е 
регулируема, има 360° гъвкавост, която ви позволява да 
използвате душ главата във всяка посока. 

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia
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