
FRN73 Jégvarázs II mini baba kristályban. Csomag 
tartalma: 1x megvilágított �gura kristályban. ÚTMUTATÓ AZ 
AKKUMULÁTOROKHOZ: 3 típusú (L736F 1,5 V) típusú elemre 
van szükség, ezek tartoznak. A behelyezett akkumulátorok 
csak demonstrációs célokat szolgálnak. Cserélje ki az eleme-
ket a mellékelt szórólap ábráján látható módon. Az akkumu-
látorokra vonatkozó biztonsági információk: Kivételesen az 
elemek szivároghatnak, és égési sérüléseket okozhatnak, 
vagy megsérülhetnek a termékben és a körülötte levő 
dolgokban. Ha az elem szivárog, mossa le az érintett bőrt. 
Védje a szemét, a fülét, az orrát és a száját az érintkezéstől. 
Azonnal mossa le a ruházatot és a savszivárgás által érintett 
felületeket. Védje a környezetet, és ne dobja a terméket a 
háztartási hulladék közé (2002/96 / EU). Forduljon a helyi 
hatóságokhoz újrahasznosítási és gyűjtési információkkal. 
Csak a gyártó által ajánlott típusú akkumulátort használjon. 
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e a termék-
ben, és ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ne keverje a régi és 
az új elemeket. Ne keverjen lúgos, szabványos (szén-cink) 
vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Vegye ki a 
lemerült elemeket a termékből és biztonságosan ártalmatla-
nítsa (válogatott hulladék - veszélyes hulladék). Ne dobja 
tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak. Ne használjon 
újratölthető elemeket. Ne töltsön nem újratölthető eleme-
ket. Az akkumulátor érintkezőit nem szabad rövidre zárni. 
Távolítsa el az elemeket a termékből, kivéve, ha hosszabb 
ideig használja. Ha az elemek gyengék, előfordulhat, hogy a 
termék nem működik megfelelően. FIGYELEM! 3 év alatti 
gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészek beléleg-
zésének veszélye. A termék használata előtt távolítsa el a 
csomagolás minden részét a gyermekektől, mivel ezek fulla-
dást okozhatnak. A fedél nem játék. Tartsa a csomagoláson 
szereplő információkat referenciaként. A használt csomago-
lást dobja a kukába. A színek és a tartalom eltérhetnek a 
csomagolástól. Giochi Preziosi S.p., Via delle Primule 5, 
20815 Cogliate (MB), Olaszország. Kínában gyártva. Magyar-
országon forgalmazza Modell&Hobby 
Kft. 1097. Budapest Könyves Kálmán 
krt. 12-14. Lurdy ház


