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Sloní sprcha
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INSTRUKCE

INSTRUKCE

NASTAVENÍ
O 360°
VODĚODOLNÁ

• 1x Sloní sprcha

TLAČÍTKO
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
VÝSTUP VODY
PŘÍVOD VODY

INSTALACE

Položte slona na stůl a otočte ho zády k sobě. Pomocí
křížového šroubováku uvolněte 4 šrouby (pozor, ať o ně nepřijdete) a sejměte kryt baterie. Budete potřebovat 4x AAA baterie
– 2 na každé straně v přihrádce na baterie – vyjměte přihrádku
na baterie, vložte baterie a celou přihrádku vložte zpět do zařízení.
Pevně našroubujte kryt baterie, aby se k bateriím nedostala voda.

VAROVÁNÍ
• Sloní sprcha je určena k použití v měkké vodě, nepoužívejte ji
v moři, sůl může zařízení poškodit.
• Po použití trubku narovnejte a otočte dnem vzhůru, aby voda
úplně vyschla, než ji vysušíte v suché a větrané místnosti.
• Nenechávejte s tím děti samotné.

JAK TO POUŽÍVAT

Poté, co vložíte baterie, umístěte slona přísavkami na záda do vany
nebo nad vanu na dlaždice, záleží na tom, kolik vody používáte.
Vložte oblak s duhou do vody – mraky nasávají vodu skrz slona a ven
sprchovou hlavicí ve tvaru květiny. Stiskněte tlačítko ON/OFF na břiše
slonů a zábava může začít.
Průtok vody lze ovládat otevřením nebo zavřením vodní zátky na
sprchové hlavici. Trubka je nastavitelná, má flexibilitu 360 °, což vám
umožňuje používat sprchovou hlavici v libovolném směru.

ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku
můžete uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení
hodnoty nevhodného produktu.
Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu.
Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data převzetí výrobku.

SpecifiKACE

• Materiál: ABS a elektronické součástky.
• Velikost: 69,5 * 16 * 9 cm.
• Barva: modrá, červená.
• Doporučený věk: nad 3 roky.
• Použité baterie: 4x1,5V AAA baterie (NENÍ součástí).
• Voděodolný.

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

