Govoreči papagaj Talk2Me
Maaa70: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu govorečega papagaja Talk2Me!

V paketu boste prejeli
•

Govorečega papagaja Talk2Me.

Tehnične lastnosti
•
•
•
•

Velikost: 22 cm.
Teža: 230 g.
Polnjenje: 3x AAA baterije (niso priložene).
Material: pliš, plastika, bombaž.

Prednosti
•
•
•
•
•
•

Mehka plišasta igrača,
ponavlja zvok, ki ga sliši,
primerna za učenje besed in igro,
didaktični pripomoček,
zabava za celotno družino,
popolno darilo za vse malčke.

Predstavitev igrače
S plišastim govorečim papagajem Talk2Me, bo postalo učenje besed zabavno. Poskrbel bo, da se boste ob njem vsi
zabavali, tako starši kot tudi otroci.

Deluje na baterije
Na spodnjem delu igrače je predel za baterije. Pred uporabo
vanj vstavite 3 baterije AAA.

Vklop in izklop
Na spodnjem delu se nahaja tudi gumb za vklop in izklop.
Gumb premaknite na pozicijo ''ON'' in papagaj bo pripravljen
za pogovor. Če želite igračo izključiti pa gumb premaknite na
»OFF.«

Uporaba
Ko bo igrača vključena, bo posnela in nato ponovila vse zvoke ter besede, ki jih zazna iz okolice. Papagaj ponovi tudi
pesmico in oponaša igriv smeh. Med pogovorom papagaj trese svoje telo in razteguje krila.

Hitro učenje besed
Govoreči papagaj ponavlja vse besede, ki jih sliši. Otrok bo z
večkratno ponovitvijo besede hitro osvojil. Govoreča papiga
ga pri tem spodbuja k pogovoru in domišljijski igri
dvosmernega komuniciranja.

Najboljši prijatelj najmlajših
Otrok se bo s papagajem hitro zamotil in igral. V trenutku ga
bo vzljubil in postala bosta prava prijatelja. Igra s plišastim
papagajem bo zelo zabavna.

Darilo, ki ga bo vesel vsak otrok
Papagaj Talk2Me je idealno darilo za vsakega otroka. Primeren je za malčke in osnovnošolce.

Pametna plišasta igrača
Papagaj Talk2Me je mehak na otip in varen za igro. Izdelan je iz kakovostnih materialov, ki so otroku prijazni. Uporablja
se ga lahko kot plišasto igračo ali pametnega sogovornika.

Opozorila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igrače ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
Ne shranjujte v prostorih z veliko vlage.
Igrače ne razstavljajte.
Ne perite je ali potapljajte v vodo.
V predel za baterije vstavite le baterije ustreznega tipa (AAA).
Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na smer polarnosti (+ in -).
Če igrače dlje časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite baterije.
Samostojni poizkusi popravljanja igrače izničijo garancijo.
Igrača lahko med delovanjem in polnjenjem oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.
Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.
Garancije izdelka ne morete uveljavljati, če ga ne uporabljate v skladu z navodili ali z njim ravnate
malomarno.

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je
uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.

Garancija
Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko
uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.
Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali
video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če
bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.
Navodila za odlaganje in recikliranje
Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko
tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).
Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke.
Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno
ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo
ali pogoltnejo majhne delce.

