
Avertisment. Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni. Părţi mici. Pericol de sufocare internă. Este 
necesară supravegherea din partea unei persoane adulte. 
 

Schimbarea culorii  
Schimbarea culorii începe la o temperatură de aproximativ 15 grade, dar cel mai bun efect este obținut 
după răcirea apei.  
Funcțiile de schimbare a culorii o au numai unele păpuși. 
Funcțiile de schimbare a culorii apar numai pe unele componente ale păpușii. 
Dacă schimbarea de culoare nu are loc sau este prea lentă, temperatura păpușii dvs. poate fi prea 
aproape de temperatura apei. 
Temperatura apei care activează schimbarea culorii poate depinde de condițiile meteorologice. 
Efectul de schimbare a culorii păpușii funcționează mult timp, dar dispare după un timp. 
Expunerea păpușii la acțiunea prelungită a razelor solare poate deteriora funcția de schimbare a culorii. 
 

Importante  

Înainte de a începe joaca, protejați suprafața de joc împotriva apei. 
În timpul jocului cu apă, este necesară o supraveghere constantă a copiilor de către o persoană adultă. 
Păpușa ta poate plânge, poate arunca apa din gură, poate să facă pipi sau să își schimbe culoarea. Creați 
o colecție cu toate păpușile pentru a cunoaște fiecare funcție. 
Funcțiile de mai sus funcționează cel mai bine după ce ”hrăniți” păpușa cu apă de două ori din sticla 
atașată. 
Nu hrăniți păpușa cu apă prea fierbinte. 
Nu scufundați păpușa în apă prea fierbinte (peste 43 de grade Celsius). 
Nu lăsați păpușa în locuri prea însorite. 
De fiecare dată după ce joaca ia sfârșit, vărsați apa din păpușă și sticlă. 
Înainte de depozitarea păpușii, lăsați-o să se usuce pe un prosop uscat într-un loc ventilat. 
Este interzisă uscarea păpușii cu ajutorul unui uscător de păr sau alte surse de căldură. Păpușa trebuie 
uscată la aer liber. Nu expuneți păpușa la acțiunea unor temperaturi ridicate. 
Pentru a descoperi surpriza, apropiați lumina lanternei UV de păpușă și hainele acesteia. Efectul UV 
funcționează numai pe unele părți ale păpușii sau ale accesoriilor sale. Nu toate accesoriile au efect UV. 
Pentru a îmbunătăți efectul UV, mergeți cu păpușa într-o cameră întunecată și iluminați păpușa cu raze 
UV. 
Nu lăsați lanterna UV să intre în contact cu umiditatea.  
Nu îndreptați niciodată lumina UV spre ochi. 
După distracție, pentru a prelungi durata de viață a bateriei, stingeți lanterna.  
Când afișați păpușa în bilă, așezați păpușa pe suport în poziție verticală, înclinați ușor capul păpușii spre 
spate. Când înclinați capul păpușii, nu folosiți forță prea mare. 
 

Avertizare! 

Atenţie! Conţine baterie rotundă sau tip nasture.Acest produs conţine o baterie rotundă sau tip nasture. 
Bateria rotundă sau tip nasture poate provoca arsuri chimice interne în cazul în care este înghiţită. 
Înghiţirea poate provoca leziuni grave sau decesul în doar 2 ore, datorită arsurilor chimice şi poate 
perfora esofagul.l. În caz de înghițire, consultați imediat medicul.  Nu lăsaţi bateriile noi şi cele uzate la 
îndemâna copiilor.  



Înlocuirea bateriilor 

Înlocuirea bateriilor în lanterna UV trebuie realizată de o persoană adultă. 
Cu ajutorul șurubelniței cu cap în cruce (nu este inclusă) deșurubați șurubul care fixează capacul pe 
partea inferioară a lanternei. 
Montați trei baterii alcaline 1,5 V de tip AG3/LR41 (nu sunt incluse) în sloturi în conformitate cu marcajul 
+ - din interior. 
Puneți la loc capacul și fixați-l cu ajutorul șurubului. 
 

Utilizarea în siguranță a bateriilor 

Pentru ca jucăria să poată funcționa o perioadă mai lungă de timp, folosiți numai baterii alcaline. 
Utilizați numai baterii care sunt recomandate de producătorul jucăriei. 
Înlocuirea bateriilor în lanterna UV trebuie realizată de o persoană adultă. 
Păstrați polaritatea bateriilor în timpul introducerii + - 
Nu trebuie să se amestece între ele diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi și cele deja utilizate, 
Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) și acumulatorii care se pot reîncărca, 
Nu scurtcircuitați bateriile. 
Dacă jucăria nu va fi folosită o perioadă lungă de timp, trebuie să scoateți bateriile. 
Înainte de a începe încărcarea acumulatorilor, trebuie să îi scoateți din jucărie. 
Bateriile care pot fi încărcate, pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult 
Nu este permisă reîncărcarea bateriilor care nu au fost prevăzute pentru reîncărcare, 
Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie. 
Bateriile scase trebuie aruncate în mod corespunzător, nu le aruncați în foc deoarece acest lucru poate 
duce la explozie sau scurgeri. 
 

Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer din cauza influenței nocive asupra  
mediului înconjurător și a sănătății. Produsul uzat trebuie aruncat la un centru de colectare.  
Informațiile despre punctele de colectare sunt furnizate de către autoritățile locale. 
 


