NAVODILA

Tuš prha slonček

NAVODILA

NAVODILA

360°
PRILAGODLJIVOSTI

PAKET VKLJUČUJE

VODOODPOREN

• 1x tuš glava za otroke

ODTOK VODE

TIPKA ZA
VKLOP/IZKLOP

ČRPALNIK VODE

NAMESTITEV
Postavite slona na mizo in ga obrnite s hrbtom proti sebi. S
križnim izvijačem odvijte 4 vijake (pazite, da jih ne izgubite) in
odstranite pokrov od baterij. Potrebovali boste 4x baterije AAA
- 2 na vsaki strani v predalu za baterije - odstranite predal za
baterije, vstavite baterije in vse skupaj postavite nazaj v napravo.

UPORABA
Ko vstavite baterije, pritrdite slona s sesalnimi skodelicami na hrbtni
strani na kad ali nad kadjo na ploščice, odvisno od tega, koliko vode
uporabljate. Oblak z mavrico položite v vodo - oblaki sesajo vodo
skozi slona in ven skozi glavo prhe v obliki rože. Pritisnite gumb za
vklop/izk- lop na trebuhu slona in že se začne zabava.
Pretok vode je mogoče nadzorovati z odpiranjem ali zapiranjem
vodnega čepa na glavi tuša. Cev je nastavljiva, ima prilagodljivost 360
°, ki omogoča uporabo tuša v katero koli smer.

OPOZORILA
• Slonov tuš je namenjen uporabi v mehki vodi, ne uporabljajte
ga v morju, sol lahko poškoduje napravo.
• Po uporabi poravnajte cev in jo obrnite na glavo, da se voda
popolnoma izteče, preden jo posušite v suhem in prezračevanem prostoru.
• Ne puščajte otrok samih y napravo.

GARANCIJA
• Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko
uveljavl- jate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Sloveni- ja in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti
neprimernega izdelka.
• Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa.
Rok uporabnosti izdelka je 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

SPECIFIKACIJA
• Material: plastika in elektronske komponente. • Velikost: 69,5 x
16 x 9 cm.
• Barva: modra, rdeča.
• Priporočena starost: starejši od 3 let.
• Uporabljene baterije: 4x 1,5V AAA baterije (niso vključene).
• Vodoodporen.

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

