
A játék nem alkalmas 3 évnél fiatalabb gyermekek számára, a kis méretű alkatrészek lenyelése esetén 
fellépő fulladásveszély miatt. Felnőtt személy felügyelete ajánlott. 
 

Színváltó 

A színváltás kb. 15 fok hőmérsékleten kezdődik meg, de a legjobb eredmény a víz lehűtése esetén 
érhető el A színváltási funkcióval csak egyes babák rendelkeznek. A színváltási funkció csak a baba egyes 
részein megy végbe Ha a színváltás nem következik be, vagy túl lassan megy végbe, a babád 
hőmérséklete valószínűleg túl közel áll a víz hőmérsékletéhez. A színváltást aktiváló vízhőmérséklet az 
időjárási körülményektől is függhet. Babád színváltási hatása, bár hosszú ideig tart, idővel eltűnik Ha a 
baba hosszabb ideig napfény hatásának van kitéve, az káros hatással lehet a színváltási funkcióra. 

FONTOS 

A játék megkezdése előtt biztosítsd a környező felületet a víz hatásával szemben. A vízzel való játék 
során a játszó gyerekek felnőtt személy általi folyamatos felügyeletet igényelnek. A babád képes sírni, 
száján át kiengedni a vizet, pisilni vagy színt váltani. Gyűjtsd össze a teljes babagyűjteményt, hogy 
megismerd az összes funkciót. A fenti funkciók a legjobban akkor működnek, ha kétszer "megetetted" a 
babát vízzel a mellékelt üvegből Ne etesd a babát túl forró vízzel. Ne merítsd a babát túl forró vízbe (43 
Celsius fok felett) Ne hagyja a babát közvetlen napfényben. A játék befejezése után minden alkalommal 
engedd ki a vizet a babából és az üvegből. A babát az elrakása előtt egy jól szellőző helyiségben, száraz 
törölközőre helyezve hagyni kell megszáradni. A babát nem szabad hajszárító vagy más hőforrás 
segítségével megszárítani. A babát szabad levegőn kell szárítani. Ne tedd ki a babát magas hőmérsékletű 
hatásoknak. A meglepetés felfedezése érdekében közelíts UV lámpa fényével a babához és ruhájához. Az 
UV reakciós csak a baba és kiegészítői egyes részein mutatkozik meg. Nem minden kiegészítő mutat UV 
reakciót. Az UV reakció felerősítése érdekében menj a babával egy sötét helyiségbe, és világítsd meg a 
babát UV-fénysugarakkal. Ne hagyd, hogy az UV lámpa nedvességgel érintkezzen.  Soha ne világíts az UV 
fénnyel közvetlenül szembe. A játék befejezése után, az elemek kímélése érdekében, kapcsold ki a 
lámpát.  A babát a golyóban prezentálva helyezd a babát az alapra függőleges helyzetben, és finoman 
hajlítsd hátra a baba fejét. A baba fejének elhajlításakor ne alkalmazz túlzott erőt. 

FIGYELEM 

Ez a termék gombelemet tartalmaz. Egy ilyen típusú elem lenyelése esetén két óránál rövidebb idő alatt 
a belső szervek vegyszeres marásos sérülésére kerülhet sor, ami halálhoz vezethet. Az elemet a babából 
való kiszedését követően azonnal ártalmatlanítani szükséges. Mind az új, mind a használt elemeket 
gyermekektől távol kell tartani. Elem lenyelésének vagy más módon a szervezetbe jutásának gyanúja 
esetén, azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
 

Az elemek cseréje 

Az elem cseréjét az UV lámpában felnőtt személynek kell elvégeznie Kereszthornyos csavarhúzó 
segítségével (nincs mellékelve) csavard ki a lámpa alján található fedelet rögzítő csavartHelyezz be 
három db. 1,5 V feszültségű, AG3/LR41 típusú alkáli elemet (nincs mellékelve) a gondolába, a belül 
található +/- jelölésnek megfelelően Helyezd vissza a fedelet és rögzítsd a csavarral. 

 



Az elemek biztonságos használata 
 

A játék hosszabb élettartamának biztosítása érdekében csak alkáli elemeket használjon 
Kizárólag a játék gyártója által ajánlott elemek használata ajánlott. Az elem cseréjét az UV lámpában 
felnőtt személynek kell elvégeznie. Az elemeket a gondolában a + és - jelöléseknek megfelelően kell 
elhelyezni Soha ne helyezz be egyidejűleg új és már használt elemeket Ne helyezz be alkáli elemeket 
cink-szén elemekkel vagy nikkel-kadmium akkumulátorokkal kombinálva. Ne engedd, hogy az elemek 
közt rövidzárlat jöjjön létre. Ha a játék hosszabb időre használaton kívülre kerül, ki kell belőle venni az 
elemeket. Az akkumulátorokat töltésük megkezdése előtt ki kell venni a játékból. Az akkumulátorok 
töltésére kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett kerülhet sor. Nem szabad megkísérelni újratölteni 
az erre nem alkalmas elemeket. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból Az eltávolított elemeket 
megfelelő módon ártalmatlanítani kell, tilos tűzbe dobi, az ugyanis robbanás vagy szivárgás veszélyével 
járhat 

A környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatások miatt tilos a háztartási hulladékkal együtt 
kidobni. Az elhasznált terméket gyűjtőponton kell leadni. További információkat erről a helyi az 
önkormányzattól kérhető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


