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

www.fisher-price.com

Pillerin Değiştirilmesi
• Masa üstünün alt tarafındaki pil
bölümünü bulun.
• Pil bölümü kapağındaki vidayı bir
yıldız tornavidayla gevşetin. Pil
bölümü kapağını çıkarın.
• Üç adet "AA" (LR6) alkalin pili, pil
bölümünün içinde gösterildiği
Pil Bölümü Kapağı
biçimde yerleştirin.
İpucu: Daha uzun ömür için alkalin
piller kullanmanızı öneririz.
• Pil bölümü kapağını kapatın ve
vidaları yıldız tornavidayla sıkın.
Fazla sıkmayın.
1,5V x 3
• Oyuncağın ışıkları veya sesi
“AA” (LR6)
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 (Sadece Avrupa için).

Pil Güvenlik Bilgileri
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.

Montaj

• Masa üstünü, yumuşak
bir yüzeyde ters çevirin.
• Bacakları masa üstündeki
yuvalara takın ve
yerlerine "oturtun".

Yerde oynamak için,
tırnaklara basarak
bacakları çıkartın.

Bakım
• Bu oyuncağı, hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz bir bezle silin.
Bu oyuncağı suya batırmayın.
• Bu oyuncağın, tüketici servisi kapsamında bir parçası yoktur.
Oyuncağı parçalamayın.

Tüketici Bilgisi
Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlıevler, Sarıçam Blok D:1,
34752 İçerenköy, İstanbul.
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2 interaktif oyun modu
1. Öğrenme zamanı

2. Müzikli eğlence

Çorba kasesini
karıştırın

Alfabe şarkısını veya komik bir sözü dinleyin
Eğlenceli bir şarkı dinleyin

Pizza şeklindeki
düğmelere basın

Bastığınız düğmenin rengi veya şeklini öğrenin
veya komik bir ses efekti dinleyin
Üç müzikal nota dinleyin ve piyano gibi çalın
Bir 'ceee eeee, seni gördüm' selamlaması dinleyin

Peçeteyi kaldırın

Eğlenceli bir melodi dinleyin. Peçeteyi aşağıya
çevirirseniz müzik durur
Büyülü bir şekilde dolup boşalmasını izleyin ve
zıt anlamlıları öğrenin

Kupaya basın

Elmayı döndürün,
Dutları kaydırın,
Muza basın
Kurabiyeye basın

Eğlenceli bir müzik veya ses efektleriyle, büyülü
bir şekilde dolup boşalmasını izleyin
Renkleri ve dokuları öğrenin
Daha fazla keyifli şarkı dinleyin
Eğlenceli bir şarkıyla, sayıların 10'a kadar
sayılmasını dinleyin veya komik bir söz dinleyin
Başka bir şarkı veya komik bir ses efekti dinleyin

Tuzluk ve biberliği
döndürün

Komik bir ses efekti dinleyin
Kısa bir şarkı dinleyin

Peçeteyi Çevirin

Çorba Kasesini
Karıştırına

Tuzluk ve Biberliği
Döndürün

Pizza Şekillerine
Basın
Kurabiyelere
Basın

Muza Basın
Elmayı
Döndürün
Dutları
Kaydırın
Kupaya Basın

MOD DÜĞMESİ

• Oyuncağın üzerindeki mod
düğmesini bulun.
• Mod düğmesini öğrenme moduna
, müzik moduna
veya
kapalı konumuna getirin.
• Çocuğunuz bu oyuncakla
oynamayı bitirdiğinde,
mod düğmesini kapalı
konumuna getirin.

