
 

Hračka nie je vhodná pre deti vo veku do 3 rokov vzhľadom na riziko zabehnutia a zadusenia malými 
prvkami. Odporúčame, aby sa deti hrali pod neustálym dozorom dospelého. 
 

Zmena farby  
Farba sa začína meniť pri teplote približne 15 stupňov, avšak najlepší efekt dosiahnete, keď použijete 
chladnú vodu. Funkciu zmeny farby majú iba niektoré bábiky. Funkcia zmeny farby sa týka iba niektorých 
prvkov a miest bábiky. Ak sa farba nezmení, alebo ak prebieha príliš pomaly, tvoja bábika má približne 
takú teplotu, ako použitá voda. Teplota voda, ktorá spôsobuje zmenu farby, môže závisieť od 
počasia.Efekt zmeny farby tvojej bábiky síce funguje dlho, avšak s časom zaniká. V prípade, ak na bábiku 
bude dlhodobo pôsobiť priame slnečné žiarenie, funkcia zmeny farby sa môže poškodiť. 

DÔLEŽITÉ 

Pred začiatkom hry zabezpečte okolité povrchy pred pôsobením vody. Keď sa pri hre používa voda, 
hrajúce sa deti musia byť pod neustály dozorom dospelej osoby. Tvoja bábika dokáže plakať, piť vodu 
ústami, cikať alebo zmeniť farbu. Vytvor si zbierku všetkých bábik a spoznaj všetky funkcie. Vyššie 
spomenuté funkcie fungujú najlepšie po dvojnásobnom „nakŕmení“ bábiky vodou z pripojenej 
fľaše.Bábiku nekŕm príliš horúcou vodou. Bábiku neponáraj do príliš horúcej vody (viac než 43 °C). 
Bábiku neponechávaj príliš dlho na slnečných miestach. Vždy po skončení hry vylej všetku vodu z bábiky 
aj s fľaše. Predtým, ako bábiku schováš, najprv ju na dobre vetranom mieste polož na suchý uterák, a 
nechaj vyschnúť. Bábiku v žiadnom prípade nesuš v sušičke ani iným zdrojom tepla. Bábiku vysuš na 
voľnom vzduchu. Bábiku nevystavuje pôsobeniu vysokej teploty. Keď chceš objaviť prekvapenie, priblíž 
UV svetlo k bábike a k jej oblečeniu. UV efekt funguje iba na niektorých častiach a prvkoch bábiky, alebo 
na jej doplnkoch. UV efekt nefunguje na všetkých doplnkoch. UV efekt môžeš zosilniť tak, že bábiku 
zoberieš do tmavej miestnosti a osvetlíš ju UV žiarením. Zabráň kontaktu UV baterky s vlhkosťou. Nikdy 
nesvieť UV baterkou priamo do očí. Baterku po skončení hry vypni, aby sa predĺžila životnosť batérie.  
Keď bábiku exponuješ v guli, umiestni ju na podstavci vo zvislej polohe, jej hlavu jemne vychýľ dozadu. 
Hlavu bábiky nevychyľuj s príliš veľkou silou. 

VÝSTRAHA 

V tomto výrobku je gombíková alebo ceruzková batéria. V prípade, ak dôjde k prehltnutiu batérie tohto 
typu, chemické látky môžu poleptať vnútorné orgány skôr než v priebehu dvoch hodín, a dokonca 
spôsobiť smrť. Batérie hneď po vybratí z hračky náležitým spôsobom vyhoďte. Tak nové ako aj staré 
batérie uchovávajte na mieste mimo dosahu detí. V prípade, ak zistíte, že došlo k prehltnutiu batérie, 
alebo ak sa batéria iným spôsobom dostala do organizmu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 
 

Výmena baterii 

Batérie v UV lampe môže vymieňať iba dospelá osoba. Krížovým skrutkovačom (nie je v súprave) 
vyskrutkujte upevňovaciu skrutku veka na spodnej strane batérie. Vložte tri alkalické batérie 1,5 V typu 
AG3/LR41 (nie sú v súprave) do lôžok, pričom zachovajte označenia + -, ktoré sú vo vnútri! Založte 
naspäť veko a zabezpečte skrutkou. 

 



Bezpečné používanie baterii 

Keď chcete, aby hračka fungovala dlhšie, používajte iba alkalické batérie. Používajte výhradne iba 
batérie, ktoré odporúča výrobca hračky. Batérie v UV lampe môže vymieňať iba dospelá osoba. Pri 
vkladaní batérií zachovajte správnu polarizáciu, dodržte označenia + a -. Nikdy nepoužívajte nové batérie 
spolu s používanými. Nepoužívajte spolu alkalické a cínovo-uhlíkové alebo niklovo-kadmiové batérie. 
Zabráňte, aby sa batérie navzájom skratovali. Ak hračku nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej 
všetky batérie. Keď chcete nabiť batérie, vyberte ich z hračky. Batérie sa môžu nabíjať výhradne iba pod 
dohľadom dospelej osoby. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie tzn. také, ktoré nie sú určené na 
opätovné nabíjanie. Keď sú batérie vybité, vyberte ich z hračky. Vybraté batérie odstráňte náležitým 
spôsobom. Nevhadzujte ich do ohňa, nespaľujte, pretože v takom prípade môžu vybuchnúť alebo z nich 
môžu uniknúť nebezpečné látky. 

 

Nevyhadzujte ich do komunálneho (netriedeného) odpadu, vzhľadom na ich škodlivý vplyv na životné 
prostredie a zdravie ľudí. Opotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste. Potrebné informácie 
vám poskytne miestna samospráva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


