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Скъпи родители, 
Благодарим Ви, че закупихте продукт на Zapf Creation AG. Бихме Ви препоръчали да прочетете 
внимателно инструкциите за ползване, преди първата игра на детето Ви и да запазите листовката 
за по-нататъшни референции.

Моля, обърнете внимание,
• Внимание играчки за вода! Моля, използвайте само върху подходящи повърхности. 
• Внимание! Помпата продължава да работи за няколко секунди след изключването. 
 Помпата спира автоматично след около 30 секунди. Играта продължава, когато завъртите 

ключа отново в положение “ON”.
• Моля, след употреба внимателно подсушете продукта със суха кърпа.
• Моля, наблюдавайте детето си при игра.
• Продуктът трябва да е добре подсушен преди да отворите мястото за батериите.
• Не оставяйте продукта близо до елктрически уреди, докато е мокър.
• Следвайки инструкциите за употреба, можете да сте сигурни, че играта с продукта е безопасна

и ще продължи дълго време.
• Използвайте само оригинални аксесоари, в противен случай, не можем да гарантираме 

функционирането на отделните части.
• Продуктът трябва да се настройва и да се почиства от възрастни.
• Продуктът не е подходящ за деца под 3-годишна възраст.
• Моля, пълнете само с вода.
• Моля, наливайте вода до маркировката. (Pict. 3)

Всичко за батериите/акумулаторни батерии
• Използвайте алкални батерии за най-дълъг живот и добро функциониране.
•  Моля, използвайте само вида батерии, които се препоръчват за продукта.
• Батериите да се сменят само от възрастни!
• Поставяйте батериите с правилния поляритет.
• Не поставяйте различни видове батерии и стари и нови батерии.
• Внимавайте да не причините късо съединение!
• Когате продукта не се ползва за дълъг период от време, изключете бутона на позиция OFF за 

по-дълъг живот на батериите. Препоръчваме Ви да извадите батериите от играчката, за да не 
се разтекат.

• Не ползвайте акумулаторни и алкални батерии едновременно.
• Не зареждайте обикновени или алкални батерии.
• Изхабените батерии да се премахват от играчката и да се изхвърлят на съответните за това 

места.
• Не излагайте батериите на огън, може да избухнат или да се разтекат.
• При намокряне на отделението за батерии, моля подсушете с кърпа.
• Презареждащите се батерии трябва да се премахнат от играчката преди да се заредят.
• Моля, зареждайте батериите само под наблюдение на възрастни.

Подготовка
Поставянето на батериите да става само от възрастни по следния начин:

1. Включете бутона на отделението за батерии на OFF (Fig. 7)
2. Използвайте отвертка за да отворите капачето на отделението за батерии.
3. Поставете 4 x 1.5V AA (LR6) батерии. Уверете се, че са поставени правилно спрямо поляритета 

им. (Fig. 1)
4. Завийте с отвертката капачето за батериите. (Fig. 2)

Почистване
BABY born®  аксесоарите могат да се почистват с влажна (не мокра) кърпа. Моля, уверете се, че не 
влиза влага в електрониката или отделението за батериите.
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Функция
Моля, напълнете контейнера с вода (студена до хладка) до маркировката.   Използвайте подходящ 
за целта съд. (Фиг. 3) 
След това фиксирайте контейнера с вода върху релсите и го вкарайте изцяло във вътрешната 
част на душа. Контейнерът трябва да е напълно вкаран, тъй като в противен случай не може да се 
гарантира правилното функциониране на душа.  (Фиг. 3B и 3C)

За да изкъпете куклата, главата на душа трябва да е изцяло изтеглена нагоре.  За целта отворете 
вратата, натиснете копчето (фиг. 4 и 5), издърпайте догоре главата на душа заедно с държача и я 
фиксирайте. (Фиг. 5)
Закрепете куклата в специалния държач и затворете вратата. (Фиг. 6) 
Душът започва да работи след задействане на въртящия се ключ. Ключът може да се завърта 
наляво или надясно. (Фиг. 7 и 8)
ВНИМАНИЕ! Температурата на водата не се променя.  
Функцията на душа се спира посредством поставяне на въртящия се ключ в средно положение. 
(Фиг.7)
След като куклата е изкъпана, тя се сваля от държача и трябва да се подсуши добре. 

Почистване
След приключване на играта с BABY born® Rain Fun Shower, за да се изпразни, контейнерът за вода 
се изважда внимателно.  (Фиг. 9) 
След това, за да се уверите, че в главата на душа не е останала вода, отново вкарайте празния 
контейнер и задействайте още веднъж душа посредством въртене на ключа. (Фиг.7)
Останалата вода отново се отстранява посредством изваждане на контейнера. (Фиг. 9)

ВНИМАНИЕ! Преди да завъртите душа надолу за смяна на батерията, моля уверете се, че в 
него няма останала вода. 

Изхвърляне на отпадъците според WEEE –
Всички продукти със знак за изхвърляне на определени места, не могат да се изхвърлят в 
обществените отпадъци. Те трябва да се изхвърлят разделно. Изхвърлянето и събирането на 
отпадъци в Европа се осъществява от съответни организации. Продуктите обект на тази директива 
се обслужват без допълнителни такси и данъци. Причината за това е да се опазят природата 
и човешкото здраве от присъствието на евентуални опасни вещества в електрическите и 
електронните продукти.
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