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Slonia sprcha
NASTAVENIE 360 °

BALENIE OBSAHUJE

VODEODOLNÝ

• 1x Slonia sprcha

TLAČIDLO ON/OFF
VODNÝ VÝSTUP

VODNÝ VSTUP

INŠTALÁCIA

Položte slona na stôl a otočte ho chrbtom k sebe. Krížovým
skrutkovačom uvoľnite 4 skrutky (dávajte pozor, aby ste ich
nestratili) a odstráňte kryt batérie. Budete potrebovať 4x AAA
batérie - 2 na každej strane v priehradke na batérie - vyberte
priehradku na batérie, vložte batérie a vložte celé späť do zaria denia. Pevne naskrutkujte kryt batérií, aby sa voda nemohla
dostať k batériám.

AKO POUŽIŤ
• Po vložení batérií umiestnite slona s prísavkami na chrbát k vani alebo
nad vaňu na dlaždice v závislosti od toho, koľko vody použijete. Vložte
oblak s dúhou do vody - mraky nasávajú vodu cez slona a von cez
sprchovú hlavicu v tvare kvetu. Stlačte tlačidlo ON/OFF na bruchu
slonov a zábava sa môže začať.
• Prietok vody je možné ovládať otvorením alebo zatvorením vodnej
zástrčky na sprchovej hlavici. Rúra je nastaviteľná, má 360° flexibilitu,
ktorá vám umožňuje používať sprchovú hlavicu v ľubovoľnom smere.

UPOZORNENIE
• Slonia sprcha je určená na použitie v mäkkej vode, nepoužívajte ju v mori, soľ môže zariadenie poškodiť.
• Po použití rúru narovnajte a otočte hore dnom, aby voda úplne
vyschla, než ju vysušíte v suchej a vetranej miestnosti.
• Nenechávajte s tým deti samé.

ZÁRUKA
Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si môžete
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje,
Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty
nevhodného výrobku.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Výrobok
má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

ŠPECIFIKÁCIA
• Materiál: ABS a elektronické súčiastky.
• Veľkosť: 69,5 * 16 * 9 cm.
• Farba: modrá, červená.
• Odporúčaný vek: viac ako 3 roky.
• Použité batérie: 4x1,5V AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).
• Vodeodolný.

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

