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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

• 1x Pluș Starry

• Jucării tip pluș disponibile în 4 culori, curcubeu, albastru, 
roz și alb.
• Proiectează lumini în formă de stele care se mișcă pe 
pereți și tavan în 6 culori diferite – violet, roz, albastru, albas-
tru deschis, verde și mov.
• Perfect pentru copiii care nu pot dormi fără o lumină de 
noapte, are un cronometru de 20 minute.
• Are 3 viteze de învârtire în care stelele sunt proiectate. 

Aveți nevoie de 3x baterii tip AAA – nu sunt incluse, puteți 
introduce bateriile din partea de jos a jucăriei – dați jos 
capacul compartimentului de baterii cu o șurubelniță, puneți 
bateriile și apoi îl înșurubați la loc. Asigurați-vă că bateriile 
sunt introduse în poziția corectă conform simbolurilor +/- 
din compartiment. Dacă culorile încep să scadă, schimbați 
toate cele 3 baterii.
Steaua de pe stomac are 2 butoane mici rotunde – unul cu 
o mică stea pe el schimbă culorile, al doilea are un simbol de 
cronometru care schimbă viteza.
Copiii se pot pregăti pentru că vor dormi și vor avea vise 
înstelate. 

Vârsta minimă recomandată este de 6 luni.
Nu puneți plușul în mașina de spălat, apa va dăuna 
componentele electronice.
Produsul nu poate fi folosit în pătuț – nu lăsați bebelușii 
nesupravegheată cu acest produs. 

Steaua de pe stomac are 2 butoane mici rotunde – unul cu 
o mică stea pe el schimbă culorile, al doilea are un simbol de 
cronometru care schimbă viteza.


