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Felfedezés állva

Játék ülve

Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható,
fontos információkat tartalmaz!
Felnőtt által összeszerelendő. Az összeszerelés szerszám nélkül is elvégezhető.
Három (mellékelt) AA elemmel működik.
A mellékelt elemek csak szemléltetésre szolgálnak.
Elemcseréhez szükséges szerszám: keresztfejű csavarhúzó (nem tartozék).
A játék illatosító anyagtól mentes szappan vizes oldatába mártott, tiszta ruhadarabbal
tisztítható. Magát a játékot nem szabad a vízbe meríteni.
A játék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
Ne szedje szét a játékot!

fisher-price.com

Elemcsere
1,5V x 3
AA (LR6)

• A játék alkáli elemmel hosszabb
ideig működik.
• Keresse meg az elemtartó rekeszt
a játék alján.
• Keresztfejű csavarhúzóval lazítsa meg
a csavart az elemtartó rekesz fedelében,
majd vegye le a fedelet.
• Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás
szerint selejtezze a lemerült elemeket.
• Helyezzen be három új AA (LR6),
alkáli elemet.
• Tegye vissza és csavarozza be az elemtartó
rekesz fedelét.
• Ha a játék rendellenes módon kezd
működni, állítsa alaphelyzetbe az
elektronikáját. Kapcsolja ki, majd kapcsolja
be újra a játékot a főkapcsolóval /
hangerő-szabályozóval.
• Ha a hangok vagy fények intenzitása
csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem
bocsát ki fényt és hangot, ki kell cserélni
az elemeket. Ezt felnőtt végezze.
• A 2012/19/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek megfelelően
azzal is óvja a környezetet, hogy
a háztartási hulladéktól elkülönítve
selejtezi a terméket. A helyi
hatóságoknál érdeklődhet az
újrahasznosítási lehetőségekről és
a begyűjtőhelyek hollétéről.

A biztonságos
elemhasználatra
vonatkozó tudnivalók
Az elemekből ritka esetben
folyadék szivároghat. Ez a folyadék
roncsolhatja a terméket, és vegyi égési
sérüléseket okozhat. Az elemszivárgás
megelőzése érdekében:
• Ne tegyen be egyszerre régi és új
elemeket, illetve különböző típusú – alkáli,
hagyományos (szén-cink) és újratölthető
(nikkel-kadmium) – elemeket!
• Az elemtartó rekesz belső részén
feltüntetett polaritásnak megfelelően
helyezze be az elemeket.
• Vegye ki az elemeket, amikor hosszabb
ideig nem használja a terméket. Mindig
vegye ki a termékből a lemerült elemeket.
A vonatkozó szabályozás szerint
selejtezze a lemerült elemeket! Ne dobja
tűzbe a terméket! A benne található
elemek felrobbanhatnak, vagy
szivárogni kezdhetnek.
• Ne zárja rövidre az elemek pólusait!
• Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú
vagy azokkal egyenértékű elemeket
tegyen a termékbe!
• A nem újratölthető elemeket ne töltse újra!
• Töltéshez vegye ki az újratölthető
akkumulátorokat a játékból.
• A kivehető, újratölthető elemek is csak
felnőtt felügyelete alatt tölthetők fel.

Összeszerelés álló játékhoz

1

Helyezze az
asztallapot
a tetejével lefelé
és sík felületre.

2 Illessze a lábakat az

asztallap nyílásaiba.
Pattintsa a lábakat
a helyükre.

Szétszerelés ülő játékhoz

Húzza meg a lábak
kioldó füleit, és
távolítsa el a lábakat
az asztallapról.
A lábakat biztonságos
helyen tárolja a későbbi
felhasználáshoz (Álló
helyzetben történő tologatás)

Barangolás a városban!
Kinyitható és
becsukható istállóajtó
Nyomogatható gomb
és ütögethető forgó

Nyomogatható
telefongomb

Nyomogatható
billentyűk

Kinyitható
ajtó és ide-oda
tologatható
kapcsoló
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• Az Intelligens fokozatok kapcsolója több
helyzetbe állítható:
Felfedezés – 6 hónapos kortól
A gomb megnyomásával, a kapcsoló
ide-oda tologatásával, az ajtók
nyitogatásával és a forgó ütögetésével
megismerhető a számok-színek világa,
és további érdekességek fedezhetők fel
kutyussal és Hugival.
Bátorítás – 12 hónapos kortól
Gyermeke örömmel sajátítja majd el
az asztalon lévő tárgyak aktiválásával
meghallgatható kifejezéseket két
nyelven. A kutyus szóbeli dicsérettel
jutalmazza a megtalált tárgyakat.
Szerepjáték – 18 hónapos kortól A játék
vicces ötletekkel inspirál a szerepjátékra.
• A főkapcsoló / hangerő-szabályozó
gomb háromféle helyzetbe állítható:
halk üzemmód , hangos üzemmód
és kikapcsolt állapot .
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