NYISD KI

MŰKÖDÉS
Játék előtt távolítsd el az akkumulátor szigetelését.
Játékhoz helyezd a cumisüveges Bájos Bocs szájába,
aki cumizni kezd, és az orra villogni fog.
Ha 5 másodpercnél korábban kiveszed a
cumisüveget a baba szájából, legalább 20
másodpercig sírni fog.
Amint visszateszed a cumit, Bájos Bocs abbahagyja a
sírást, és cumizik tovább. Legalább 5 másodpercig
tartsd a szájában a cumisüveget.
Bájos Bocs csak akkor hagyja abba a cumizást, ha
kiveszik a szájából a cumisüveget.
Amikor jól lakott, és kiveszed a szájából a cumit,
kuncog egyet, azt mondja, „Szeretlek, Anya!”, és
álomba szenderül.
A játék befejeztével Bájos Bocs orrocskája még 6
percig percenként villan egyet, utána a termék alvó
üzemmódba kerül.
A játék újrakezdéséhez helyezd a cumisüveget a
baba szájába.

HU A játék színeiben és a részleteiben eltérhet a csomagoláson bemutatott modelltől. A csomagolás nem a termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el (dobozt, huzalokat, címkéket, stb.)
még a játék megkezdése előtt.

HU Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy ne dobd a használt elemeket tűzbe, természetbe, vagy háztartási hulladék közé, add le őket a gyűjtőhelyeken vagy újrahasznosító létesítményekben. A használt elemek veszélyes hulladéknak minősülnek.
Alternatív megoldásként: (a) egyeztess a kereskedővel, és küldd vissza a terméket, amennyiben újat vásárolsz. Az ide vonatkozó törvény alapján a kereskedők ingyenesen vállalják a kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanítását, vásárlás nélkül; (a külső méret a 25 cm-nél alacsonyabb a kiskereskedelmi üzletekben, ahol az elektromos és elektronikus berendezések értékesítési területe legalább 400 m2) az 5. A megfelelő ártalmatlanítás elősegíti az alkatrészek és anyagok
újrahasznosítását, valamint a környezet és az emberi egészség védelmét. A hatályos jogszabályok értelmében szigorú szankciókat kell alkalmazni az illegálisan szemetelők ellen. A speciális hulladékgyűjtésről további információkért forduljon a helyi hatósághoz.

HU Az elemeket rendszeresen ellenőrizd. • Ne használj tölthető elemeket. • A nem újratölthető elemeket ne töltsd újra. • Az elemeket tartsd szárazon. • Ne próbáld meg szétszerelni az elemeket. • Csak megfelelő és ajánlott elemeket használj. • Ne keverd össze a
régi és az új elemeket, illetve különböző típusú elemeket (hagyományos [szén-cink] és újratölthető [nikkel-kadmium]). • Az elemek behelyezésekor ügyelj a helyes polaritásra. (+/-) • A tápegységet ne zárd rövidre. • Amennyiben hosszabb ideig nem használod a
játékot, biztonsági és energiatakarékossági okokból távolítsd el az elemeket. • A használt elemeket távolítsd el a játékból. • Az elemeket kizárólag felnőtt felügyelet mellett lehet kicserélni.

HU Ne dobd a használt elemeket tűzbe, természetbe, vagy háztartási hulladék közé, adja le őket a gyűjtőhelyeken vagy újrahasznosító létesítményekben. A használt elemek veszélyes hulladéknak minősülnek.

HU 3 x LR44 1.5 V elem szükséges (a csomagolás tartalmazza). Az elemeket helyezd az elemtartóba. Ügyelj a helyes polaritásra.

HU Magyarországon forgalmazza: Modell & Hobby Kft. 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

