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KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Λούτρινος 
Starry

•  Λούτρινο παιχνίδι διαθέσιμο σε 4 χρώματα, ουράνιο τόξο, μπλε, ροζ 
και λευκό.
•  Προβάλλει αστρικά φώτα που παρασύρονται πάνω σε τοίχους και 
ταβάνια σε 6 διαφορετικά χρώματα - μωβ, ροζ, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, 
πορτοκαλί.
•  Ιδανικό για παιδιά που δεν μπορούν να κοιμηθούν χωρίς νυχτερινό 
φως, διαθέτει χρονόμετρο ύπνου 20 λεπτών.
•  Έχει 3 ταχύτητες περιστροφής στις οποίες προβάλλονται τα αστέρια.

Χρειάζεστε μπαταρίες 3x AAA - δεν περιλαμβάνονται, εισάγετε τις 
μπαταρίες στο κάτω μέρος του παιχνιδιού. Ξεβιδώστε το καπάκι της 
θήκης των μπαταριών με ένα σταυρωτό κατσαβίδι, βάλτε τις μπαταρίες 
και βιδώστε ξανά το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά 
τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα +/- στη θήκη των μπαταριών. 
Εάν τα χρώματα αρχίσουν να ξεθωριάζουν, αλλάξτε και τις 3 μπαταρίες.
Το αστέρι στην κοιλιά έχει 2 μικρά στρογγυλά κουμπιά - το ένα με ένα 
μικροσκοπικό αστέρι πάνω του αλλάζει χρώμα, το άλλο έχει ένα 
σύμβολο χρονοδιακόπτη που αλλάζει την ταχύτητα.
Τα παιδιά μπορούν να κρατηθούν σφιχτά καθώς κοιμούνται και 
βλέπουν έναστρα όνειρα.

Η συνιστώμενη μικρότερη ηλικία είναι 6 μηνών.
Μη βάζετε το λούτρινο ζωάκι στο πλυντήριο, το νερό θα 
καταστρέψει τα ηλεκτρονικά μέρη.
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση στην κούνια, μην 
αφήνετε το βρέφος μόνο του με το προϊόν.

Το αστέρι στην κοιλιά έχει 2 μικρά στρογγυλά κουμπιά - το ένα με ένα 
μικροσκοπικό αστέρι πάνω του αλλάζει χρώμα, το άλλο έχει ένα 
σύμβολο χρονοδιακόπτη που αλλάζει την ταχύτητα.


