
Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia z uwagi na niebezpieczeństwo zadławienia się 
małymi elementami. Zalecany nadzór osoby dorosłej. 
 

Zmiana koloru  
 

Zmiana koloru zaczyna się przy temperaturze ok 15 stopni, ale najlepszy efekt uzyskasz schladzając 
wodę. Funkcje zmiany koloru posiadają tylko niektóre lalki. Funkcje zmiany koloru zachodzi tylko na 
niektórych elementach lalki. Jeżeli zmiana koloru nie zachodzi, lub przebiega zbyt wolno, temperatura 
twojej lalki może być zbyt bliska temperaturze wody. Temperatura wody która aktywuje zmianę koloru 
może zależeć od warunków pogodowych. Efekt zmiany koloru twojej lalki wprawdzie działa długo, lecz z 
czasem zanika. Wstawienie lalki na dłuotrwałe działanie promieni słonecznych może uszkodzić funkcję 
zmiany koloru. 

WAŻNE 

Przed rozpoczęciem zabawy zabezpiecz powierzchnię wokół przed działaniem wody. Podczas zabawy z 
wodą wymagany jest stały nadzór nad bawiącymi się dziećmi przez osobę dorosłą. Twoja lalka potrafi 
płakać, wpuszczać wodę buzią, siusiać lub zmieniać kolor. Stwórz kolekcję wszystkich lalek, aby poznać 
każdą funkcję. Powyższe funkcje najlepiej działają po dwukrotnym "nakarmieniu" lalki wodą załączonej 
butelki. Nie karm lalki zbyt gorącą wodą. Nie zanurzaj lalki w zbyt gorącej wodzie (ponad 43 stopnie 
Celsjusza). Nie zostawiaj lalki w nasłonecznionych miejscach. Każdorazowo po skończonej zabawie 
opróżnij wodę z lalki i z butelki. Przed schowaniem lalki należy pozostawić ja do wyschnięcia na suchym 
ręczniku w przewiewnym miejscu. Nie wolno suszyć lalki za pomocą suszarki ani innych źródeł ciepła. 
Lalkę należy suszyć na powietrzu. Nie wystawiaj lalki na działanie wysokiej temperatury. Aby odkryć 
niespodziankę, zbliż światło latarki UV do lalki i jej ubranka. Efekt UV działa tylko na niektórych cześciach 
lalki lub jej akcesoriach. Nie wszystkie akcesoria posiadają efekt UV. Aby wzmocnić efekt UV, przejdź ze 
swoją lalką do ciemnego pomieszczenia i podświetl lalkę promieniami UV. Nie dopuść do kontaktu 
latarki UV z wilgocią.  Nigdy nie świeć światłem UV w oczy. Po skończonej zabawie, aby przedłużyć 
działanie baterii, wyłącz latarkę. Eksponując lalkę w kuli umieść lalkę na podstawce w pozycji pionowej, 
delikatnie odchyl głowę lalki do tyłu.Odchylając głowę lalki, nie używaj nadmiernej siły. 

OSTRZEŻENIE 

Niniejszy produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową. W przypadku połknięcia tego rodzaju baterii 
może dojść do oparzenia narządów wewnętrznych chemikaliami w czasie krótszym niż dwie godziny i 
doprowadzić do śmierci. Baterie należy zutylizować natychmiast po wyjęciu z zabawki. Zarówno baterie 
nowe jak i używane nalezy chować przed dziećmi. W razie podejrzeń, że doszło do połknięcia baterii, lub 
że bateria w inny sposób dostała się do organizmu, należy bezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. 
 

Wymiana baterii 

Wymiany baterii w latarce UV powinna dokonywać osoba dorosła. Za pomocą wkrętaka krzyżowego (nie 
załączono) wykręć wkręt mocujący pokrywę pod spodem latarki. Zainstaluj trzy baterie alkaliczne 1,5 V 
typ AG3/LR41 (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + - znajdującym się wewnątrz.  
Ponownie nałóż pokrywę i zabezpiecz wkrętem. 



BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z BATERII 

Aby zabawka mogla działać dłuzej, używaj tylko baterii alkalicznych. Używaj baterii wyłącznie zalecanych 
przez producenta zabawki. Wymiany baterii w latarce UV powinna dokonywać osoba dorosła.   należy 
instalować w gniazdach zgodnie z oznaczeniami + i - .Nigdy nie instaluj równocześnie baterii nowych z 
używanym. Nie instaluj baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi lub akumulatorkami niklowo- 
kadmowymi. Nie dopuść do spowodowania zwarcia między bateriami. Jeśli zabawka nie będzie używana 
dłuższy okres, należy wyjąć z niej baterie. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorków należy je 
wyjąć z zabawki. Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wylącznie pod nadzorem osoby 
dorosłej. Nie wolno podejmować prób ładowania baterii które nie są przeznaczone do ponownego 
ładoowania. Baterie wyczerpane należy usunąc z zabawki. Usunięte baterie utylizować w prawidłowy 
sposób, nie wrzucać do ognia ponieważ może dojść do eksplozji lub wycieku 

 

Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi. Zużyty produkt przekazać do punktu zbiórki.Informacje dostępne u władz 
samorządowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


