
Opakowanie zawiera
• 1x Słuchawka 
prysznicowa Słoń

MONTAŻ
Umieść słonia na blacie i obróć, aby plecy miał skierowane ku 
tobie. Weź śrubokręt krzyżakowy aby poluzować 4 śruby 
(uważaj, aby ich nie zgubić) i zdjąć pokrywę baterii. 
Będziesz potrzebował 4x baterie AAA - po 2 z każdej strony w 
komorze baterii - wyjmij komorę baterii, włóż baterie i umieść 
całość z powrotem w urządzeniu. Przykręć szczelnie pokrywę 
baterii, aby woda nie dostała się do baterii.

INSTRUKCJA

Słuchawka prysznicowa Słoń 
INSTRUKCJA

SPOSÓB UŻYCIA

INSTRUKCJA

SPECYFIKACJA
• Materiał: Tworzywo ABS i elementy elektroniczne.
• Wymiary: 69.5 * 16 * 9cm.
• Kolor: Niebieski, czerwony.
• Zalecany wiek: powyżej 3 lat.
• Rodzaj baterii: 4 sztuki baterii 1.5V AAA (BRAK w zestawie).
• Waterproof.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub 
pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres 
trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

• Słuchawka prysznicowa Słoń jest przeznaczona do użytku w 
wodzie miękkiej, nie używaj w morzu, sól może uszkodzić 
urządzenie.
• Po użyciu wyprostuj rurkę i odwróć ją do góry nogami, aby 
całkowicie wylać wodę przez wysuszeniem w suchym i przew-
iewnym pomieszczeniu.
• Nie zostawiaj dzieci z tym samych.

• Po włożeniu baterii umieść słonia z przyssawkami na plecach w 
wannie lub nad wanną na płytkach, w zależności od tego, ile wody 
zużywasz. Umieść chmurę z tęczą w wodzie – chmura pobiera wodę 
przez słonia i wypuszcza ją przez słuchawkę prysznicową w kształcie 
kwiatka. Naciśnij przycisk ON/OFF na brzuchu słonia i niech zacznie się 
zabawa.
• Przepływ wody może być kontrolowany poprzez otwarcie lub zamknię-
cie korka w słuchawce prysznicowej.
• Rurka jest regulowana i elastyczna, obraca się o 360°, co pozwala na 
używanie słuchawki prysznicowej w każdym kierunku.

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

REGULACJA 360° 

WYJŚCIE WODY

WODOODPORNA

PRZYCISK ON/OFF
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