
Igrača ni primerna za otroke, mlajše od 3 let, zaradi nevarnosti zadušitve z majhnimi delčki. Priporočen je 
nadzor odrasle osebe. 
 

Sprememba barve 

Sprememba barve se začne pri približno 15 stopinjah, a najboljši učinek boste dosegli s hlajenjem vode 
Le nekatere lutke imajo funkcijo spreminjanja barve. Funkcija spreminjanja barve se pojavi le na 
določenih delih lutke Če spremembe barve ni ali se dogaja prepočasi, je temperatura vaše lutke morda 
preblizu temperaturi vode. Temperatura vode, ki aktivira spremembo barve, je lahko odvisna od 
vremenskih razmer. Učinek spreminjanja barve vaše lutke traja dolgo, vendar sčasoma izgine Postavitev 
lutke na neposredno sončno svetlobo lahko poškoduje funkcijo spremembe barve. 

POMEMBNO 

Pred začetkom igre zaščitite površino v okolici pred delovanjem vode. Pri igranju z vodo je potreben 
stalen nadzor otrok s strani odrasle osebe. Vaša lutka lahko joka, spusti vodo skozi usta, lula ali 
spreminja barvo. Zberite vse lutke, da bi spoznali vse funkcije. Zgornje funkcije delujejo najbolje, ko lutko 
dvakrat »nahranite« z vodo iz priložene steklenice Punčke ne hranite s prevročo vodo. Punčke ne 
potapljajte v prevročo vodo (nad 43 stopinj Celzija) Lutke ne puščajte na neposredni sončni svetlobi. 
Vsakič, ko končate z igranjem, izpraznite vodo iz lutke in steklenice. Preden shranite lutko, jo pustite, da 
se posuši na suhi brisači v zračnem prostoru. Lutke ne sušite s sušilcem ali drugimi toplotnimi viri. Lutko 
je treba posušiti na zraku. Lutke ne izpostavljajte visokim temperaturam. Če želite odkriti presenečenje, 
približajte svetlobo UV lučke lutki in njenim oblačilom. UV učinek deluje le na določene dele lutke ali 
njene dodatke. Vsi dodatki nimajo UV učinka. Za povečanje UV učinka odnesite lutko v temno sobo in jo 
osvetlite z UV žarki. Pazite, da UV-svetilka ne pride v stik z vlago.  Z UV svetlobo nikoli ne svetite v oči.Ko 
končate z igranjem, ugasnite svetilko, da podaljšate življenjsko dobo baterije.  Ko lutko razstavite v 
krogli, jo postavite na stojalo v pokončnem položaju in nežno nagnite glavo lutke nazaj. Pri nagibanju 
glave lutke ne uporabljajte pretirane sile. 

WARNING 

Ta izdelek vsebuje gumbno ali majhno baterijo. Če tovrstno baterijo pogoltnete, lahko v manj kot dveh 
urah opeče notranje organe s kemikalijami in povzroči smrt. Baterije zavrzite takoj, ko jih vzamete iz 
igrače. Tako nove kot rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če sumite, da je bila baterija 
pogoltnjena ali da je drugače vstopila v vaše telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 
 

Menjava baterie 

Baterijo v UV lučki naj zamenja odrasla oseba Z izvijačem s križno glavo (ni priložen) odstranite vijak, s 
katerim je pokrov pritrjen na spodnjo stran svetilke V reže namestite tri alkalne baterije tipa AG3 / LR41 
tipa 1,5 (niso priložene), kot je označeno z znakom + - na notranji strani Ponovno namestite pokrov in ga 
pritrdite z izvijačem. 

Varna uporaba baterije 

Da igrača zdrži dlje, uporabljajte le alkalne baterie Uporabljajte samo baterije, ki jih priporoča 
proizvajalec igrače. 



Baterijo v UV lučki naj zamenja odrasla oseba Baterije namestite v vtičnice v skladu z oznakama + in -
Nikoli ne nameščajte novih in rabljenih baterij hkrati Alkalnih baterij ne nameščajte s cink-ogljikovimi ali 
nikelj-kadmijevimi polnilnimi baterijami. Ne pustite, da pride do kratkega stika med baterijami Če igrače 
ne boste uporabljali dlje časa, je treba baterije odstraniti Pred polnjenjem baterij jih odstranite iz igrače 
Baterije lahko polnite le pod nadzorom odraslih oseb. Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene 
ponovnemu polnjenju. Iz igrače odstranite izpraznjene baterie. Odstranjene baterije pravilno zavrzite, ne 
mečite jih v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali iztečejo 

 

Ne odstranjujte skupaj s komunalnimi odpadki zaradi škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi. 
Uporabljeni izdelek odnesite na zbirno mesto, informacije pa lahko dobite pri lokalnih organih. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


