
 

  

QUEEN CHIC 

 Art. 576631 - Set accesorii Curte de iarna L.O.L. 

Surprise! 

Recomandat copiilor de la 3 

ani.  Utilizați sub 

supravegherea unui adult. 

AVERTISMENT: Conține piese mici.  

Poate provoca sufocare.  Nu este destinat 

copiilor sub 3 ani. 

INFORMAȚII IMPORTANTE: 

 - Înainte de a începe jocul, este necesar să acoperiți zona de joc 

pentru a vă proteja împotriva posibilelor daune cauzate de apă. 

 - Pentru cele mai bune rezultate, umpleți sticla și hrăniți păpușa de 

două ori. 

 - Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (peste 43°C). 

 - Nu hrăniți păpușa cu apă prea fierbinte. 

 - Un adult ar trebui să fie prezent în timpul jocului copiilor cu apă. 

 - Nu depozitați păpușile în lumina directă a soarelui pentru 

perioade lungi de timp. 

 - Scoateți toată apa din sticlă și păpușă după fiecare utilizare. 

 - Uscați-vă bine păpușa pe un prosop uscat într-un loc bine aerisit 

după utilizare și înainte de depozitare.  

 - Uscați numai cu aer uscat. 

 - Nu puneți păpușa în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care 

radiază căldură. 

 - Mobilierul trebuie curățat cu o cârpă umedă. 

 - Înainte de a începe jocul, scoateți eticheta detașabilă de pe 

carcasa lămpii. 

 - Mutați comutatorul din poziția OPRIT (O) în poziția ON (I) 

pentru a aprinde lumina. Pentru a economisi energia bateriei, opriți 

întotdeauna produsul după joc. 

 - Țineți apa departe de compartimentul bateriei. 

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR: 

- Utilizați baterii alcaline pentru performanță optimă și durată de 

viață mai lungă a produsului. 

- Folosiți numai baterii de tipul recomandat pentru produs. 

- Bateriile trebuie înlocuite numai de un adult. 

- Urmați polaritatea corectă (+) și (-). 

- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. 

- Nu instalați baterii de diferite tipuri (carbon-zinc, alcaline și 

reîncărcabile). 

- Nu scurtcircuitați sursele de alimentare. 

- Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, scoateți 

bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului. 

- Nu utilizați împreună baterii încărcabile și baterii 

nereîncărcabile. 

- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de 

încărcare. 

- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea 

unui adult. 

- Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite nereîncărcabile. 

- Scoateți bateriile descărcate din jucărie. 

- Nu aruncați bateriile în foc deoarece există riscul ca acestea să se 

scurgă și să explodeze. 

Poți contribui la protejarea mediului! 

Simbolul de gunoi tăiat înseamnă că acest produs nu 

poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.  

Pentru a arunca produsul, duceți-l la un centru special 

de eliminare și reciclare a deșeurilor. 

Bateriile uzate nu sunt deșeuri menajere. Duceți-le la 

un centru special de eliminare și reciclare a deșeurilor. 

NOTE IMPORTANTE DESPRE BATERIILE BUTON: 

 - AVERTISMENT - NU LĂSAŢI BATERIILE LA 

ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR. 

 - Ingestia în doar două ore poate provoca răni grave și deces din 

cauza arsurilor chimice și a posibilei perforații a esofagului. 

 - Dacă se suspectează că bateria a fost înghițită sau a intrat în alt 

mod în corpul copilului, sunați imediat serviciile locale de urgență 

pentru o consultare rapidă. 

 - Inspectați dispozitivele și asigurați-vă că compartimentul 

bateriei este bine închis, de exemplu, verificați dacă șurubul sau alt 

element de fixare mecanic este strâns. 

 - Nu utilizați dispozitivul dacă compartimentul nu este bine 

închis. 

 - Aruncați bateriile butoane uzate imediat și în siguranță. 

 - Bateriile descărcate pot fi încă periculoase. 

 - Adulții ar trebui să informeze potențialii utilizatori cu privire la 

riscurile asociate cu utilizarea bateriilor cu buton și să-și țină copiii 

departe de astfel de surse de alimentare. 

 - Utilizați sub supravegherea unui adult. 

AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie tip buton. O 

baterie de acest tip înghițită poate provoca arsuri chimice interne și 

deces în doar două ore. Aruncați bateriile uzate fără întârziere. 

Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că 

bateriile au fost înghițite sau au pătruns în orice parte a corpului, 

consultați imediat un medic. 



 

 
INSTALAREA BATERIILOR:  

Dacă bateriile lămpii trebuie înlocuite, bateriile alcaline noi ar 

trebui să fie instalate de un adult. Iată cum să le instalați: 

 1. Folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă), scoateți 

șurubul și deschideți capacul bateriei de pe partea inferioară a 

lămpii. 

 2. Instalați trei (3) baterii alcaline noi 1.5V AG3 (LR41), (nu sunt 

incluse), respectând polaritatea (+/-) indicată în interiorul 

compartimentului bateriei. 

 3. Închideți capacul bateriei în poziția inițială și strângeți șurubul. 

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, 

deoarece conține informații importante.  ilustrațiile sunt date 

doar cu titlu de exemplu.  Culoarea și conținutul pot diferi de 

cele afișate pe ambalaj. 
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