
A CSOMAG TARTALMAZZA
1x elefánt zuhany

TELEPÍTÉS
Tegye az elefántot az asztalra, és fordítsa háttal maga felé. 
Vegyen elő egy keresztcsavarhúzót, hogy meglazítsa a 4 
csavart (vigyázzon, ne veszítse el őket) az akkumulátor 
fedelének eltávolításához. 
Szüksége lesz 4x AAA elemre - 2 az elemtartó mindkét oldalára 
- vegye ki az elemtartót, helyezze be az elemeket, és helyezze 
vissza az egészet a készülék belsejébe. Csavarja le szorosan 
az elemfedelet, hogy a víz ne kerülhessen az elemekbe.

UTASÍTÁS

Elefánt zuhany
UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

UTASÍTÁS

Leírás

Anyag: ABS és elektronikus alkatrészek.
Méret: 69,5 *16 * 9 cm.
Szín: kék, piros.
Ajánlott életkor: 3 év felett.
Használt elemek: 4x1.5V AAA elem (nem tartozék).
Vízálló.

FIGYELMEZTETÉSEK

GARANCIA

KAPCSOLAT
  

• A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia 
területén igényelheti, kérve a nem megfelelő termék ingyenes cseréjét 
vagy értékének visszatérítését.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A 
termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

• Az elefánt zuhany lágy vízben való használatra készült, ne 
használja a tengerben, a só károsíthatja a készüléket.
• Használat után egyenesítse ki a csövet, és fordítsa fejjel 
lefelé, hogy a víz teljesen kicsöpöghessen, mielőtt száraz és 
szellőző helyiségben kiszáradna teljesen.
• Ne hagyja egyedül a gyerekeket vele.

Az elemek behelyezése után helyezze az elefántot a tapadókoron -
gokkal a hátára a kádhoz, vagy a kád fölé a csempére, attól függően, 
hogy mennyi vizet használ. Tegye a szivárványos felhőt a vízbe - a 
felhők az elefánton keresztül szívják be a vizet, és a virág alakú 
zuhanyfejen keresztül jönnek ki. Nyomja meg az ON/OFF gombot az 
elefántok hasán, és kezdődhet a móka.
A víz áramlását a zuhanyfej fején lévő vízdugó kinyitásával vagy 
zárásával lehet szabályozni. A cső állítható, 360 °-os rugalmassággal 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a zuhanyfej bármilyen irányú 
használatát.

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