
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• 1x Ντους ελέφαντα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Βάλτε τον ελέφαντα σε ένα τραπέζι και γυρίστε τον με 
την πλάτη του προς το μέρος σας. Πάρτε ένα 
σταυροκατσάβιδο για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες 
(προσέξτε μην τις χάσετε) για να αφαιρέσετε το κάλυμμα 
της μπαταρίας. Θα χρειαστείτε 4x μπαταρίες ΑΑΑ, 2 σε κά-
θε πλευρά μέσα στη θήκη των μπαταριών. Βγάλτε τη θήκη
των μπαταριών, βάλτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε την
πίσω στη συσκευή. Βιδώστε καλά το κάλυμμα της μπαταρί-
ας, έτσι ώστε το νερό να μην μπορεί να φτάσει στις μπαταρίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ντους Ελέφαντα
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Υλικό: ABS και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
• Μέγεθος: 69,5 * 16 * 9 εκ.
• Χρώμα: Μπλε, Κόκκινο.
• Προτεινόμενη ηλικία: άνω των 3 ετών.
• Μπαταρίες που χρησιμοποιούνται: Μπαταρίες AAA 4x1.5V 
(ΔΕΝ περιλαμβάνονται).

WARNΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣUNGEN

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

• Το ντους ελέφαντα προορίζεται για χρήση σε μαλακό 
νερό, μην το χρησιμοποιείτε στη θάλασσα γιατί το αλάτι 
μπορεί να βλάψει τη συσκευή.
• Μετά τη χρήση, τεντώστε τον σωλήνα και γυρίστε τον 
ανάποδα, για να αφήσετε το νερό να βγει τελείως πριν το 
στεγνώσετε σε στεγνό και αεριζόμενο δωμάτιο.
• Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους με αυτό.

Αφού βάλετε τις μπαταρίες, τοποθετήστε τον ελέφαντα με τις 
βεντούζες στην πλάτη του στην μπανιέρα ή πάνω από την 
μπανιέρα στα πλακάκια σας, εξαρτάται από το πόσο νερό 
χρησιμοποιείτε. Βάλτε το σύννεφο με το ουράνιο τόξο στο 
νερό. Τα σύννεφα απορροφούν το νερό μέσα από τον ελέφαντα 
και βγαίνουν μέσα από την κεφαλή σε σχήμα λουλουδιού. 
Πατήστε το κουμπί ON/OFF στην κοιλιά των ελεφάντων και 
αφήστε την διασκέδαση να ξεκινήσει.
Η ροή του νερού μπορεί να ελεγχθεί ανοίγοντας ή κλείνοντας 
τον διακόπτη νερού στην κεφαλή του ντους. Ο σωλήνας είναι 
ρυθμιζόμενος, έχει ευελιξία 360° που σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε την κεφαλή του ντους προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση.

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

ΡΥΘΜΙΣΗ 360° 

ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ


