Triciclo Baby Monsters

Para encaixe - pressione a haste inferior no
alojamento do corpo conforme indicado,
empurrando até o travamento, havendo um
clique estará montada. Certifique que a
mesma está devidamente travada. Somente
após o encaixe da parte inferior da haste no
corpo é que deve-se encaixar a parte da
empunhadura. Nunca empurre a haste sem
que esteja devidamente travada, pois
danificará o produto.
Para desencaixar - pressione para baixo,
aperte o botão que fica na parte inferior
da peça e então puxe a haste.
Atenção: A todo momento de uso do produto,
verifique se os encaixes da haste encontra-se
travados. Na duvida consulte o manual ou site.

Troca de Bateria do Módulo de Som
Com uma chave Philips, solte os parafusos
e retire a tampa do painel do brinquedo.
Cuidadosamente retire a caixa de som e
solte o parafuso da parte inferior.
Troque as baterias observando as
polaridades das mesmas, parafuse
novamente a caixa de som e
reposicione-a dentro do compartimento.
Parafuse novamente a
tampa do painel do brinquedo.
A - "Utilizar 03 (três baterias LR 44 de 1,65V não inclusas)";
B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
F - Os terminais das baterias, não devem ser colocadas em auto-circuito;
G - As baterias não devem ser recarregadas.

“Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito”.
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Atenção

Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
-Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas,vias públicas
ou piscinas.
- A todo momento de uso do produto,verifique se os encaixes da
haste encontram-se travados. Na dúvida,consulte o manual ou site.
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