
Žaislas netinka vaikams iki 3 metų, nes kelia pavojų užspringti mažomis dalimis. Rekomenduojama 
suaugusiųjų priežiūra. 
 

Spalvos pasikeitimas 

Spalva pradeda keistis maždaug 15 laipsnių temperatūroje, vis dėlto geriausią efektą gausite aušindami 
vandenį Tik kai kurios lėlės turi spalvų keitimo funkcijas. Spalvos keitimo funkcija veikia tik tam tikrose 
lėlės dalyse Jei spalva nesikeičia arba keičiasi per lėtai, lėlės temperatūra gali būti pernelyg artima 
vandens temperatūrai. Vandens temperatūra, kuri aktyvuoja spalvos pasikeitimą, gali priklausyti nuo oro 
sąlygų. Nors lėlės spalvos pasikeitimas laikosi ilgai, vis dėlto laikui bėgant jis išnyksta Ilgalaikis saulės 
spindulių poveikis gali pažeisti lėlės spalvos keitimo funkciją. 

SVARBI INFORMACIJA 

Prieš pradėdami žaidimą, apsaugokite erdvę aplink nuo vandens poveikio. Žaidimo su vandeniu metu 
suaugusieji turi nuolat prižiūrėti žaidžiančius vaikus. Jūsų lėlė moka verkti, įsileisti vandenį burna, 
šlapintis ar keisti spalvą. Surinkite visą lėlių kolekciją, kad žinotumėte kiekvieną funkciją. Minėtos 
funkcijos geriausiai veikia du kartus pamaitinus lėlę vandeniu iš pridedamo buteliuko Nemaitinkite lėlės 
per karštu vandeniu. Nemerkite lėlės į per karštą vandenį (daugiau nei 43 laipsnių) Nepalikite lėlės 
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kiekvieną kartą, kai baigsite žaisti, išpilkite vandenį iš lėlės ir 
buteliuko. Prieš paslėpdami lėlę, palikite ją išdžiūti ant sauso rankšluosčio vėdinamoje vietoje. Negalima 
džiovinti lėlės džiovintuvu ar kitais šilumos šaltiniais. Lėlė turi būti džiovinama ore. Nelaikykite lėlės 
aukštoje temperatūroje. Norėdami sužinoti staigmeną, priartinkite UV žibintuvėlio šviesą prie lėlės ir jos 
drabužių. UV efektas veikia tik tam tikras lėlės dalis ar jos priedus. Ne visi priedai turi UV efektą. 
Norėdami sustiprinti UV efektą, nuneškite lėlę į tamsų kambarį ir apšvieskite lėlę UV spinduliais. 
Neleiskite, kad UV žibintuvėlį veiktų drėgmė.  Niekada nešvieskite UV šviesa į akis. Baigę žaisti išjunkite 
žibintuvėlį, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką. Eksponuodami lėlę rutulyje, pastatykite ją ant 
pagrindo vertikaliai, švelniai pakreipkite lėlės galvą atgal. Pakreipdami lėlės galvą atgal, nenaudokite 
pernelyg didelės jėgos. 

ĮSPĖJIMAS 

Šiame gaminyje yra mygtuko arba monetos baterija. Prarijus tokio tipo bateriją, per mažiau nei dvi 
valandas ji gali sudeginti vidaus organus chemikalais ir sukelti mirtį. Išimtas iš žaislo baterijas nedelsdami 
pašalinkite. Tiek naujas, tiek naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei įtariate, kad 
baterija buvo nuryta arba kad ji kitaip pateko į organizmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
 

Baterijos keitimas 

UV žibintuvėlyje esančią bateriją turi pakeisti suaugęs žmogus Kryžminiu atsuktuvu (nepridedamas) 
atsukite varžtą, kuris tvirtina dangtį prie žibintuvėlio apačios Į lizdus įdėkite tris 1,5 V AG3 / LR41 tipo 
šarmines baterijas (nepridedamos), kaip rodo viduje esantys „+“, „-“ ženklai   Vėl uždėkite dangtį ir 
pritvirtinkite varžtu. 

 

 



Saugus baterijos naudojimas 

Kad žaislas tarnautų ilgiau, naudokite tik šarmines baterijas Naudokite tik žaislo gamintojo 
rekomenduojamas baterijas. UV žibintuvėlyje esančią bateriją turi pakeisti suaugęs žmogus  Įdėkite 
baterijas į lizdus laikydamiesi ženklų „+“ ir „-“ Niekada nedėkite naujų ir naudotų baterijų vienu metu 
Nedėkite šarminių baterijų su įkraunamomis cinko anglies arba nikelio kadmio baterijomis. Nesukelkite 
trumpo jungimo tarp baterijų Jei žaislas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas Prieš kraudami 
baterijas, išimkite jas iš žaislo Baterijas galima krauti tik prižiūrint suaugusiam. Negalima bandyti krauti 
baterijų, kurios nėra įkraunamos. Iš žaislo reikia išimti išsikrovusias baterijas. Tinkamai pašalinkite 
išimtas baterijas, nemeskite jų į ugnį, nes jos gali sprogti arba nutekėti. 

 

 Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis dėl žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Perduokite panaudotą gaminį į surinkimo punktą. Informaciją galima gauti vietos valdžios institucijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


