
 

Играчката не е подходяща за деца под 3-годишна възраст поради опасност от задавяне с малки 
елементи. Препоръчва се наблюдение от възрастни. 
 

Промяна на цвета 

Промяната на цвета започва при температура около 15 градуса, но най-добрия ефект ще получите, 
като охладите водата  Само някои кукли имат функция за промяна на цвета. Функцията за промяна 
на цвета се появява само на някои елементи на куклата Ако промяната на цвета не се случва или е 
твърде бавна, температурата на Вашата кукла може да е твърде близка до температурата на 
водата. Температурата на водата, която активира промяната на цвета, може да зависи от 
метеорологичните условия. Ефектът на промяна на цвета на Вашата кукла е дълготраен, но с 
времето избледнява Излагането на куклата на продължителна слънчева светлина може да 
повреди функцията на промяна на цвета. 

ВАЖНО 

Преди да започнете забавлението, защитете околните повърхности от действието на водата. 
Необходим е постоянен надзор от възрастен, когато деца играят с вода. Вашата кукла може да 
плаче, да пуска вода от устата си, да пишка или да променя цвета си. Създайте колекция от всички 
кукли, за да се запознаете с всяка функция. Горните функции работят най-добре след като два 
пъти „нахраните“ куклата с вода от приложената бутилка. Не хранете куклата с твърде гореща 
вода. Не потапяйте куклата в твърде гореща вода (над 43 градуса по Целзий) Не оставяйте куклата 
на пряка слънчева светлина. Всеки път, когато приключите с играта, изпразвайте водата от куклата 
и от бутилката. Преди да приберете куклата, оставете я да изсъхне на суха кърпа на проветриво 
място. Не сушете куклата със сешоар или други източници на топлина. Куклата трябва да бъде 
изсушена на въздух. Не излагайте куклата на високи температури. За да откриете изненадата, 
приближете светлината на UV фенерчето близо до куклата и нейните дрехи. UV ефектът действа 
само върху определени части на куклата или нейните аксесоари. Не всички аксесоари имат UV 
ефект. За да подобрите UV ефекта, занесете куклата в тъмна стая и осветете куклата с UV лъчи. UV 
фенерчето не трябва да влиза в контакт с влага. Никога не светете с UV светлина в очите си. Когато 
приключите с играта, изключете фенерчето, за да удължите живота на батерията.  Когато 
показвате куклата в топка, поставете куклата на стойката в изправено положение, леко наклонете 
главата на куклата назад. Не използвайте прекомерна сила, когато накланяте главата на куклата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Този продукт съдържа батерия-копче. При поглъщане на този тип батерии, вътрешните органи 
могат да изгорят от съдържащите се химикали за по-малко от два часа и да доведат до смърт. 
Изхвърлете батериите веднага след изваждането им от играчката. Както новите, така и 
използваните батерии трябва да бъдат съхранявани далеч от обсега на деца. Ако подозирате, че 
батерия е погълната или че батерията е влязла по друг начин в организма, незабавно потърсете 
медицинска помощ. 
 

Подмяна на батериите 



Батерията в UV фенерчето трябва да бъде подменяна от възрастен  Използвайте отвертка със 
звезда (не е включена), за да развинтите винта, който придържа капака на дъното на фенерчето 
Инсталирайте три алкални батерии тип AG3 / LR41 от 1,5V (не са включени) на местата, както са 
обозначени със знака + от вътрешната страна Поставете отново капака и го закрепете с винта. 

 

Безопасно използване на батерията 

 
За да удължите живота на играчката, използвайте само алкални батерии Използвайте само 
батерии, препоръчани от производителя на играчките. Батерията в UV фенерчето трябва да бъде 
подменяна от възрастен Поставете батериите в местата им в съответствие с обозначенията + и - 
Никога не инсталирайте едновременно нови и използвани батерии Не инсталирайте алкални 
батерии с цинково-въглеродни или никел-кадмиеви акумулаторни батерии. Не причинявайте късо 
съединение между батериите Ако играчката няма да се използва дълго време, батериите трябва 
да бъдат извадени Преди да заредите акумулаторните батерии, извадете ги от играчката 
Батериите трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен. Не се опитвайте да 
зареждате батерии, които не се презареждат. Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от 
играчката Изхвърляйте извадените батерии правилно, не ги хвърляйте в огън, тъй като те могат да 
експлодират или да изтекат. 

Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци поради вредното въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. Занесете използвания продукт до пункт за събиране на батерии. Информация 
за такива пунктове ще намерите в общината. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


