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Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

Μέρη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση,
μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν.
Καζανάκι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική
χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
• Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση
του προϊόντος.
• Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες "ΑΑ" (LR6)
(δεν περιλαμβάνονται).
• Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Εργαλείο για τη
συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).
• Δε συνιστάται η χρήση του σε κάθισμα τουαλέτας
με υφασμάτινο κάλυμμα.

Κάθισμα

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

Λεκανάκι που
Αφαιρείται
Προστατευτική
"Ασπίδα"

Μονάδα Ήχου

Βάση
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Συναρμολόγηση
Μονάδα Ήχου
Κάθισμα

Βάση
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• Τοποθετήστε τη βάση ανάποδα σε μία επίπεδη επιφάνεια.
• Προσαρμόστε τις προεξοχές που βρίσκονται στη μονάδα
ήχου στις εσοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης.
• Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα ήχου για να την "ασφαλίσετε"
στη θέση της.

Λεκανάκι που
Αφαιρείται
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Καζανάκι

• "Ασφαλίστε" το λεκανάκι στη βάση.
• "Ασφαλίστε" τις προεξοχές του καθίσματος στις εσοχές
της βάσης.
Συμβουλή: Το κάθισμα είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να
αφαιρείται από τη βάση και να χρησιμοποιείται σε κανονικό
κάθισμα τουαλέτας.
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• "Ασφαλίστε" τις προεξοχές από το καζανάκι στις εσοχές στο
πίσω μέρος της βάσης.
• Πιέστε το καζανάκι προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι
είναι σταθερό.
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Πληροφορίες για τις Μπαταρίες

Τοποθέτηση Μπαταριών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να
προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα
ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:
• Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές
αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίουκαδμίου) μπαταρίες.
• Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται
μέσα στη θήκη.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε
το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα
τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν.
Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς
κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά.
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες
που περιέχονται.
• Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
• Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου
με αυτόν που συνιστούμε.
• Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
• Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
• H φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει
να γίνεται μόνο από ενήλικες.

1,5V x 3
“AA” (LR6)

• Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος
της βάσης.
• Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών
με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.
• Τοποθετήστε τρεις καινούριες αλκαλικές μπαταρίες
"ΑΑ" (LR6), όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών.
• Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών
και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο. Μη σφίξετε
υπερβολικά.
Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε
αλκαλικές μπαταρίες.
• Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, κάντε επανεκκίνηση.
Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στο κλειστό και μετά ξανά
στο ανοιχτό.
• Όταν οι ήχοι από το προϊόν αρχίσουν να εξασθενούν
ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάξτε τις μπαταρίες.
Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.
• Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε
το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης
(οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά
τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και
πληροφορίες για την ανακύκλωση.
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Προετοιμασία

Με εκπλήξεις που κάνουν τη
χρήση του καθίσματος μια
διασκεδαστική εμπειρία!

Διακόπτης Λειτουργίας

Κάτω Όψη
• Αναποδογυρίστε το κάθισμα.
• Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο ανοιχτό .
Συμβουλή: Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στο κλειστό
όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το γιο-γιο.

Στήριγμα για
το ρολό χαρτιού

Καπάκι
• Ώρα να σκουπιστούμε! Τραβήξτε το στήριγμα για το
ρολό χαρτιού.
• Τοποθετήστε ένα αληθινό ρολό χαρτιού τουαλέτας!

Προστατευτική
"Ασπίδα"
(Προαιρετικό)

• Σηκώστε το καπάκι από το κάθισμα.
• Εάν επιθυμείτε, προσαρμόστε την προστατευτική "ασπίδα"
για χρήση από αγοράκια. Προσαρμόστε τις προεξοχές της
προστατευτικής ασπίδας στις εσοχές του καθίσματος.
Συμβουλή: Σηκώστε την προστατευτική ασπίδα για χρήση
ή κατεβάστε την για αποθήκευση.
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• Βάλτε το παιδί να καθίσει.
• Κάθε επιτυχία του παιδιού επιβραβεύεται!
Συμβουλή: Σε περίπτωση που το παιδί δεν ακούσει ήχους
επιβράβευσης:
• Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη μονάδα ήχου. Μετακινήστε το
διακόπτη λειτουργίας στο ανοιχτό .
• Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν τελειώσει ή ίσως να πρέπει
να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τρεις
καινούριες αλκαλικές μπαταρίες.

Εκπαιδευτικό Καθισματάκι

Καθαρισμός
Λεκανάκι που Αφαιρείται
Κάθισμα

• Αφαιρέστε με προσοχή το λεκανάκι και αδειάστε το
περιεχόμενό του στη λεκάνη της τουαλέτας. Πλύνετε καλά
το λεκανάκι. Τοποθετήστε ξανά το λεκανάκι και το κάθισμα.
• Εάν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο
απορρυπαντικό και να ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
Μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δε συνιστάται η χρήση του γιο-γιο σε κάθισμα
τουαλέτας με υφασμάτινο κάλυμμα. Το κομμάτι κάθισμα
δεν προσαρμόζεται καλά σε καθίσματα τουαλέτας
με υφασμάτινο κάλυμμα.
• Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε κατεβάσει το κάθισμα της
τουαλέτας. Προσαρμόστε το κάθισμα του γιο-γιο στο
κάθισμα της τουαλέτας.
• Πιέστε το κάθισμα προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι
είναι σταθερό.
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