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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,
• Моля, наблюдавайте детето си при игра.
• 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.
• Не оставяйте продукта близо до елктрически уреди, докато е мокър.
• Продуктът трябва да е добре подсушен преди да отворите мястото за батериите.
• Продуктът трябва да се настройва и да се почиства от възрастни.

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. 
2. Използвайте отвертка за да отворите капачето на отделението за батерии.
3. Поставете 2x 1.5V AA (LR6) батерии. Уверете се, че са поставени правилно спрямо поляритета им.
4. Завийте с отвертката капачето за батериите. 
5. Включете бутона на отделението за батерии на ON. 

Никаква влага не трябва да прониква както в електрониката, така и при батериите. Винаги 
проверявайте дали батериите са добре затворени преди да го дадете на детето да си играе с него.

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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Zapf Creation AG
Mönchrödener Straße 13 
D-96472 Rödental, Germany
www.zapf-creation.com
Made in China

DE, AT, BE, CH, NL, LU: Zapf Creation AG, Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental.
GB, IE: Zapf Creation (UK) Ltd., 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK.
US, CA: MGA Entertainment, 16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406, U.S.A.  
HK: Zapf Creation (H.K.) Ltd., 6th Floor, YHC Tower, 1 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong, S.A.R. China. 
Distribuidor para España: Bandai España S.A., Avda. del Vidrio, 18-20, 19200 Azuqueca de Henares, 
(Guadalajara) España, C.I.F.: A-19159573.
CZ: Zapf Creation AG, Štětkova 5, 140 00 Praha 4 - Nusle, Czech Republic.
Distribué en France par:  SPLASH TOYS S.A.S, 18 rue de la Côte Frileuse,27640 Breuilpont, France.

BABY born® and               are internationally
registered trademarks of Zapf Creation AG.
© Copyright 2017 Zapf Creation AG
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