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Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.
Werkt op twee "AA" batterijen (inbegrepen).
De bijgeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe het speelgoed werkt.
Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).
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Het vervangen van de batterijen

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde batterijen te vervangen door
twee nieuwe “AA” (LR6) alkalinebatterijen.
• De batterijhouder bevindt zich aan de onderkant van het speelgoed.
• Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef in het batterijklepje los. Verwijder
het batterijklepje.
• Plaats twee “AA” (LR6) alkalinebatterijen.
Tip: Wij adviseren het gebruik van alkalinebatterijen; deze gaan langer mee.
• Zet het batterijklepje weer op z’n plaats en draai de schroef vast met een
kruiskopschroevendraaier.
• Als het speelgoed niet goed meer werkt, moet u het even resetten. Zet de aan/uit- en
keuzeknop even uit en weer aan.
• Als de geluidjes van dit speelgoed zwakker worden of helemaal niet meer werken,
moet een volwassene de batterijen vervangen.
• Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG).
Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

Batterij-informatie
1,5V x 2
"AA" (LR6)
In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan
veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage
te voorkomen:
• Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar
gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
• Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
• Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA.
Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
• Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
• Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
• Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
• Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht
van een volwassene worden opgeladen.

Drie interactieve standen!

Druk

Zet de aan/uit- en keuzeknop aan de voorkant van de theepot op
Muziekpret,
Fantasie of op UIT .

Spelenderwijs Leren,

Spelenderwijs Leren
• Druk op het theezakje om een liedje te horen.
• Doe het deksel van de theepot open en dicht om over tegenovergestelden te leren.
• Leer over goede manieren als je een kopje thee "inschenkt"!
Muziekpret
• Druk op het theezakje om een liedje te horen.
• Doe het deksel van de theepot open en dicht om melodietjes te horen.
• Luister naar muzikale geluidseffecten terwijl je een kopje thee "inschenkt"!
Fantasie
• Luister naar allerlei grappige geluidseffecten als je op het theezakje drukt,
het deksel open en dicht doet of een kopje thee "inschenkt"!

Onderhoud
• Dit product niet met vloeistof vullen of in vloeistof onderdompelen.
• Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. Dit speelgoed niet uit
elkaar halen.
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