E2712 - Tomy felhúzható, úszó pancsi teknős fürdőjáték (bébijáték)
Told előre a kis tarajt, hogy énekeljen, tekerd meg a hátán a felhúzókáját és háton vagy hason úszik a
vízen! Hasra fektetve bugyborékol, hanyatt fekve énekel!
Anyaga: műanyag
Minőség: I.o.
Szárm. hely: Kína
Tartalma: 1 db fürdőjáték
Ajánlott: 1 éves kortól
Figyelmeztetések: Tartsa meg ezt a címkét és a csomagolást, mivel a rajtuk lévő információkra a
jövőben még szüksége lehet! A használat megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást (címkéket és
huzalokat stb.), mivel ezek nem a termék részei, veszélyeztethetik gyermeke biztonságát és fulladást
okozhatnak! Csak felügyelet mellett és sekély vízben használható! Ajánlott a felnőtt felügyelet, hogy
gyermeke a terméket biztonságosan, funkciójának megfelelően használja! A tartalom és színek
eltérhetnek a csomagoláson látottaktól. A fürdőolajok és tisztítószerek kárt tehetnek a termék
felületében! A balesetek elkerülése érdekében távolítsa el a fürdőjátékot a kádból használat után!
Használat után teljesen szárítsa meg a terméket, a nyirkos közegtől bepenészesedhet a felülete. A
játékhoz szükséges elemeket a tartalmazza!
Elemcsere: A játék 3 db 1.5 V LR44 elemmel működik. Keresse meg az elemtakaró fedelet a termék
hátulján, majd távolítsa el! Cserélje ki a használt elemeket újakra a polaritás ábrának megfelelően,
majd helyezze vissza a fedelet!
Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések: Az elemeket kizárólag felnőtt felügyelet mellett cseréljék ki! A
nem újratölthető elemeket ne töltse újra! Ne használjon újratölthető elemeket! Különböző típusú vagy
régi és új elemeket ne használjon egyszerre! Az elemeket polaritás helyesen helyezze be! A lemerült
elemeket távolítsa el a játékból! Ne zárja rövidre az elem kivezetéseit! Ne használjon egyszerre alkáli-,
hagyományos (karbon-cink) elemeket vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket! Ez a termék
veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt tartalmaz, amely nehézfémekkel (nikkel, kadmium, ólom)
súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!
Az általunk forgalmazott termékekből selejtezett, veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat (pl.:
elemek, akkuk, stb.) a vásárlás helyén térítésmentesen visszavesszük.
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