
 PACHETUL INCLUDE
•  1x duș de elefant

INSTALARE
Puneți elefantul pe un birou și întoarceți-l cu spatele spre
dumneavoastră. Luați o șurubelniță în cruce pentru a slăbi cele 4
șuruburi (aveți grijă să nu le pierdeți) pentru a scoate capacul
bateriei. Veți avea nevoie de 4x baterii tip AAA – 2 pe fiecare parte 
din compartimentul de baterii – scoateți compartimentul cu baterii
afară, introduceți bateriile și plasați-l înapoi în dispozitiv. Înșurubați
capacul bateriilor strâns, astfel încât apa să nu ajungă la baterii. 

INSTRUCȚIUNI

Dușul Elefantului
INSTRUCȚIUNI

CUM SE UTILIZEAZĂ

INSTRUCȚIUNI

SPECIFICAȚII
• Material: ABS și componente electronice.
• Dimensiune: 69,5 * 16 * 9cm.
• Culoare: albastru, roșu.
• Vârsta recomandată: peste 3 ani.
• Baterii folosite: 4x1,5V baterii AAA (NU sunt incluse).
• Rezistent la apă.

AVERTISMENTE

GARANȚIE

CONTACT

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției.
Puteți solicita garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g,
1235 Radomlje, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau
rambursarea valorii produsului nepotrivit.
- Trimiteți-ne un e-mail cu numărul de comandă și data achiziției.
Produsul fas un termen de valabilitate de 24 de luni de la data
primirii produsului.

• Dușul elefant este destinat utilizării în apă moale, nu îl utilizați 
în mare, sarea poate deteriora dispozitivul.
• După utilizare îndreptați țeava și întoarceți-o cu susul în jos,
pentru a lăsa apa să iasă complet înainte de a o usca într-o
cameră uscată și ventilată.
• Nu lăsați copiii nesupravechiați cu el.

• După ce ați pus bateriile, plasați elefantul cu ventuze pe spate la
cadă sau deasupra căzii, pe gresie, în funcție de cantitatea de
apă pe care o folosiți. Puneți norul cu curcubeu în apă - norii
aspiră apa prin elefant și o scot prin capul de duș în formă de
floare. Apăsați butonul ON/OFF de pe burta elefantului și lăsați
distracția să înceapă.
• Fluxul de apă poate fi controlat prin deschiderea sau închiderea
dopului de apă de pe capul de duș. Țeava este reglabilă, are o
flexibilitate de 360°, ceea ce vă permite să folosiți capul de duș în
orice direcție.

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

REGLARE LA 360

 IEȘIRE DE APĂ

WODOODPORNA

 BUTON ON/OFF

 INTRAREA APEI


