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Önemli bilgiler içerdiği için daha
sonra bakmak üzere lütfen bu talimat
sayfasını saklayın.
Üç adet "AAA" pille çalışır (piller dahildir).
Pil değiştirmenin bir yetişkin tarafından
yapılması gerekir.
Pil değiştirmek için gereken alet:
Yıldız tornavida (dahil değildir).

www.fisher-price.com

Pillerin Değiştirilmesi

Pil Güvenlik Bilgisi
1,5V x 3
LR03 ("AAA")

En iyi performans için, bu oyuncakla verilen pilleri üç
adet yeni alkalin LR03 ("AAA") pille değiştirmenizi öneririz.
• Oyuncağın altındaki pil bölümünü bulun.
• Bir yıldız tornavidayla pil bölümünün kapağındaki vidayı
gevşetin. Pil bölümü kapağını çıkartın.
• Bitmiş pilleri çıkartın ve atın.
• Üç adet LR03 ("AAA") alkalin pili, pil bölümünün içinde
gösterildiği biçimde yerleştirin.
İpucu: Daha uzun pil ömrü için alkalin pil kullanmanızı
tavsiye ederiz.
• Pil bölümünün kapağını kapatın ve yıldız tornavidayla
vidaları sıkın. Çok fazla sıkmayın.
• Oyuncağın sesi veya hareketleri zayıflamaya veya hiç
çıkmamaya başlarsa, pillerin bir yetişkin tarafından
değiştirilme zamanı gelmiş demektir!
• Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmayarak çevreyi
koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm önerileri ve
tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danışın.

Bazı ender durumlarda, piller kimyasal yanıklara neden
olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı
yapabilir. Pil sızıntılarından kaçınmak için:
• Eski ve yeni pilleri veya farklı türlerde pilleri (alkalin,
standart-karbon çinko, veya şarj edilebilir-nikel kadmiyum)
bir arada kullanmayın.
• Pilleri pil bölümü kapağında gösterildiği gibi yerleştirin.
• Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartın. Bitmiş
pilleri kesinlikle ürünün içinde bırakmayın. Pilleri güvenli
bir şekilde atın. Bu ürünü ateşe atmayın. İçindeki piller
patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
• Pil terminallerine kesinlikle kısa devre yaptırmayın.
• Sadece aynı veya eşdeğer türde piller kullanın.
• Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
• Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri ürünün
içinden çıkartın.
• Çıkartılabiliyorsa, şarj edilebilir piller kullanılır, bu piller
sadece yetişkin gözetiminde şarj edilebilir.

Haydi Öğrenelim!
• Tüm sayfalar kapalıyken, Sayı, Renk ya da Harf düğmelerine basarak şarkı ve müzik dinleyin veya dostça bir selamlama için
burnuna bastırın.
• Kitabı açın, sevimli tırtıl gösterilen sayfayla ilgili bir şarkı söyler. Ellerinde yanan ışık okunacak sayfayı gösterir.
• Burnuna bastırın ve müzik eşliğinde sol sayfayla ilgili bir şarkı dinleyin. Tekrar basarak sağ sayfa ile ilgili şarkıyı dinleyin.

Sayı Düğmesi
Harf Düğmesi
• Sol sayfadaki bir nesneyi ve baş
harfini öğrenmek için basın.
• Tekrar basarak sağ sayfadaki
nesneye geçin.

• Sol sayfada kaç tane nesne
olduğunu öğrenmek ve neşeli
bir ses duymak için basın.
• Tekrar basarak sağ sayfadaki
nesneye geçin.

Renk Düğmesi
• Sol sayfadaki bir nesnenin
rengini öğrenmek için basın.
• Tekrar basarak sağ sayfadaki
nesneye geçin.

Açma-Kapama/Ses Düğmesi
• Açma-kapama/ses düğmesini bu üç konumdan herhangi
birine kaydırın: kapalı O, alçak sesli açık veya yüksek
sesli açık .
İpucu: Çocuğunuz bu oyuncakla aktif olarak oynamıyorsa,
oyuncak otomatik olarak kapanır (uyku modu).
• Çocuğunuz bu oyuncakla oynamayı bitirdiğinde,
açma-kapama/ses düğmesini kapalı O konuma getirin.

Bakım
• Sadece yüzeyi temizlenebilir. Hafif bir sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz bir bezle silin.
• Bu oyuncağı suya batırmayın.
• Bu oyuncağı sert bir zemine düşürmeyin.

Tüketici Bilgisi
Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlıevler, Sarıçam Blok D:1, 34752 İçerenköy, İstanbul.
Mattel AEBE, Ελληνικού 2, 16777 Ελληνικό, Ελλάδα.
Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com/uk.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2008 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

N3835pr-0629
PRINTED IN CHINA

