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

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• 1x Плюшена 
играчка Звездичко

• Плюшена играчка налична в 4 цвята, дъга, синьо, 
розово и бяло. 
• Прожектира звездни звездни светлинки, които се 
местят по стени и тавани в 6 различни цвята – лилаво, 
розово, синьо, светлосиньо, зелено, кехлибарено.
• Перфектно за деца, които не могат да заспят без 
нощна лампа, има таймер за сън 20 минути.
• Има 3 скорости на въртене, при които се прожектират 
звездите.

Имате нужда от 3x AAA батерии – не са включени, 
вкарвате батериите отдолу на играчката – развивате 
капака на отделението за батерии с кръстосана 
отвертка, слагате батериите, после завивате капака 
обратно. Уверете се, че сте сложили батериите 
правилно според +/- символите на отделението за 
батерии. Ако цветовете започнат да бледнеят, сменете 
и 3-те батерии.
Звезда на коремчето има 2 малки кръгли бутона – един 
с малка звезда на него сменя цвета, а другият със 
символ на таймер, който сменя скоростта. 
Децата могат да го държат здраво, докато заспиват и 
имат звездни сънища.

Препоръчителната най-малка възраст е 6 месеца.
Не слагайте плюшеното животно в пералнята, водата ще 
повреди електронните части.
Продуктът не е предназначен за употреба в кошарката – не 
оставяйте новороденото само с продукта.

Звезда на коремчето има 2 малки кръгли бутона – един 
с малка звезда на него сменя цвета, а другият със 
символ на таймер, който сменя скоростта. 


