
Őrizze meg ezt a használati utasítást, 
mivel később is felhasználható fontos 
információkat tartalmaz. 

Három darab „AAA” típusú elemmel 
működik (ezek mellékelve vannak).

Az elemcserét  
felnőtt végezze.

Az elemcseréhez  
szükséges eszköz:  
csillagcsavarhúzó  
(nincs mellékelve).

daloló 
mesekönyv
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a biztonságos  
elemhasználatra vonatkozó 

tudnivalók

Az elemekből a játékot károsító és vegyi égést okozó folyadék  
szivároghat. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:
•  Egyidejűleg ne használjon régi és új elemeket, sem 

különböző típusú elemeket: például alkáli, normál  
(szén-cink) elemet illetve (kadmium-nikkel) akkumulátort.

•  Az elemeket az elemtartó rekesz belsején található     
 jelölésnek megfelelően helyezze be.

•  Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, vegye ki 
az elemeket. A lemerült elemeket ne hagyja a játékban.  
A lemerült elemeket az azokra vonatkozó szabályozás 
szerint selejtezze le. A kivett elemeket ne dobja tűzbe.  
Az elemek felrobbanhatnak illetve belőlük  
 folyadék szivároghat. 

•  Az elempólusokat ne zárja rövidre.
•  Kizárólag a javasolt vagy azzal egyenértékű  

elemet használjon.
•  A nem újratölthető elemeket ne töltse újra.
•  Töltés előtt vegye ki a játékból az újratölthető  

elemeket (akkumulátorokat).
•  A kiszerelhető, újratölthető elemek is kizárólag felnőtt 

felügyelete mellett tölthetők újra.

a játék tökéletes működéséhez javasolt a mellékelt 
elemeket három új „aaa” (Lr03) típusú alkáli  
elemre cserélni.
•  Keresse meg a játék alján található elemtartó rekeszt.
•  Csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz 

fedelét rögzítő csavart. Távolítsa el az elemtartó  
rekesz fedelét.

•  Vegye ki a lemerült elemeket, és selejtezze le azokat.
•  A jelölésnek megfelelően helyezzen be három darab új 

LR03 („AAA” típusú) alkáli elemet az elemtartó rekeszbe.
tanács: A hosszabb élettartam érdekében célszerű alkáli 
elemet használni.
•  Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg  

a csavart egy csillagcsavarhúzóval. Ne húzza túl.
•  Ha a játék hangja vagy fényereje meggyengül vagy 

teljesen megszűnik, ki kell cserélni az elemeket.  
Ezt felnőtt végezze!

elemcsere

1,5V x 3 
Lr03 („aaa”)

Karbantartás
•  Csak a játék külső felülete mosható. Enyhén szappanos 

vízbe mártott tiszta ruhával tisztítsa meg.
•  Magát a játékot nem szabad a vízbe mártani.
•  Vigyázzunk arra, hogy a játék ne essen kemény felületre. 

alulnézet

•  Óvja a környezetet, ne dobja ki a terméket  
a háztartási hulladékkal együtt (2002/96/EC). 
Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi 
hatóságokhoz (csak Európában).



tanuljunk!
•  Amikor egyik lap sincs nyitva, a számokat, a színeket illetve a betűket ábrázoló gombok valamelyikének megnyomására  

a játék énekel és zenél, a figura orrának megnyomására pedig barátságosan üdvözöl.
•  Ha kinyitják a könyvet, egy kedves hang gyermekdalt énekel a megjelenített oldalakon látottakról. A világító kezek fénnyel 

jelzik, hogy éppen melyik oldalnál tart a felolvasás.
•  Ha megnyomják a figura orrát, egy zenével kísért gyermekdal hallható a bal oldalon látottakról. Újabb megnyomásra  

a jobb oldalon látottakról szóló dal hallható.

Főkapcsoló / Hangerő-szabályozó
•  A főkapcsoló / hangerő-szabályozó három különböző pozícióba 

állítható, ezek: kikapcsolás o, bekapcsolás - halk ,  
illetve bekapcsolás - hangos .

tanács: Ha a baba nem játszik aktívan a játékkal, az magától 
kikapcsol (nyugalmi üzemmód).
•  Ha a baba nem játszik a játékkal, tolja a főkapcsolót / hangerő-

szabályozót kikapcsolás állásba o.

•  Ha megnyomják, a játék elárulja, hogy 
hány darab tárgy van a bal oldalon, 
majd mókás hangot ad.

•  Ha újra megnyomják, egy jobb oldalon 
szereplő tárgyról tanulhatunk.

számokat ábrázoló gomb

•  Megnyomására a játék megtanítja egy  
bal oldalon található tárgy nevét, valamint 
azt, hogy az milyen betűvel kezdődik.

•  Ha újra megnyomják, egy jobb oldalon 
szereplő tárgyról tanulhatunk.

betűket ábrázoló gomb

•  Ha megnyomják, a játék megtanítja, 
hogy milyen színű a bal oldalon 
található tárgy.

•  Ha újra megnyomják, egy jobb 
oldalon szereplő tárgyról tanulhatunk.

színeket ábrázoló gomb
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Tegye játékosabbá a tanulást a teljes Laugh & Learn™ (Kacagj és fejlődj!) játékkollekcióval.
Ezek a játékok a sok zene és dal, valamint a különféle tevékenységek révén kombinálják az elvont ismereteket 

a mindennapos tapasztalatokkal, a gyerekek tényleges tanulási módszeréhez igazdva.
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Vásárlóknak szóló tájékoztatás

tanulás mindennap – meghitt, játékos formában!
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az egyes játékok külön kaphatók, elérhetőségük változhat.
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