
 
 
 
 
ŠIFRA UNIKA: 270460                                                                                       
NAZIV ARTIKLA: PODLOGA IGRALNA+IGRALA BABY ŠK. 17247 
Linija »Baby Clementoni« je namenjena najmlajšim otrokom. Spodbuja čustveni in kognitivni razvoj otroka, hkrati pa je artikel zasnovan tako, da podpira  
interakcijo v odnosu otrok-starš. Vsebina in sestava: glejte sličice na embalaži in originalnih navodilih.  
Opozorilo. Artikel mora sestaviti odrasla oseba. Artikla ne sestavljajte/razstavljajte med tem,ko je otrok na podlagi. Ta postopek izvedite vedno, ko otroka ni zraven.  Ko je podlaga sestavljena, se prepričajte, da sta oba mehka loka 
stabilna in varno pričvrščena na podlago. Redno pregledujte igračo, in se prepričajte, da sta loka dobro pritrjena na podlago. Mehko podlago položite na togo,ravno in stabilno površino. Za varnost vašega otroka, mehke podlage 
nikoli ne položite na nezaščiteno visoko mesto. Podlago vedno položite daleč stran od vročih površin in/ali odprtega ognja. Nikoli ne dovolite živalim ali/in ostalim otrokom, da se nenadzorovano igrajo v bližini mehke podlage. Mehko 
podlago položite na ravno površino s tiskanim delom obrnjeno navzgor. Redno pregledujte obrabo in morebitne raztrganine ali kakršne druge poškodbe. Če je podlaga poškodovana, igrače ne uporabljajte in jo držite daleč stran od 
dosega otrok. Nikoli ne prekrivajte mehke podlage medtem, ko otrok leži na njej. Na podlago nikoli ne pritrjujte trakov, vrvic. Uporabljajte samo kot podlago. Ne uporabljajte kot odejo. Podlage ne smete uporabiti kot vzmetnico v 
otrokovi zibelki ali otroški posteljici.  Nevarnost zadušitve.  Artikla ne spreminjajte in ne predelajte  na noben način. Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. Ne dovolite otroku, da se igra z lokom, ko le ta ni pritrjen na podlago. 
Podlaga in pliš sta pralna v pralnem stroju pri temperaturi 30°C za občutljivo blago. Mehke palice, lok, elektronske module, ogledalo in plastične dodatke lahko očistite z rahlo vlažno krpo. Ne potopite v vodo. Ne uporabljajte  
detergentov in kemičnih topil. 
Vzdrževanje: Očistite z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergentov ali kemičnih topil. Opozorilo. Preden izročite artikel otroku odstranite in zavrzite vse dele embalaže (vrečke, trakove,..), ki niso del igrače, in jih hranite, držite 
daleč stran od dosega otrok. Preberite navodila in shranite jih za kasnejšo uporabo. Barve in detajli vsebine se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. Priporočamo otrokom  od 1. do 4. leta starosti . 
Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo. Napajanje: 2 bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V (priložene samo v demonstracijske namene). Opozorilo. Baterije mora vedno vstaviti odrasla oseba. 
Namestitev baterij (sličice na embalaži): Opozorilo. Baterije mora vedno namestiti odrasla oseba. 1. Prepričajte se, da je igrača izklopljena, gumb je na poziciji OFF. 2. Uporabite križni izvijač, da odvijete vijak na baterijskem pokrovu 
in odprite pokrov. 3. Odstranite izrabljene baterije. 4. Vstavite  2 novi bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V pravilno glede na smer polarnosti (+/-), ki je označena znotraj baterijskega pokrova. 5. Zaprite baterijski pokrov in z izvijačem dobro 
zatisnite vijak. Predno izročite igračo otroku, redno pregledujte igračo, stopnjo obrabe in prisotnost morebitnih poškodb igrače. V primeru poškodbe, igrače ne uporabljajte in jo držite stran od dosega otrok. 
                   OPOZORILO! Baterije mora vstaviti odrasla oseba. Pri vstavljanju baterij pazite na proizvajalčeve oznake za smer polarnosti (+/-).Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Pazite, da ne  povzročite kratkega stika. Da se izognete 
                   kratkim stikom, v nobenem primeru ne prijemajte kontaktov znotraj praznega baterijskega prostora. Baterije za polnjenje pred polnjenjem vzemite  ven iz igrače . Baterije za polnjenje se morajo  polniti pod nadzorom  
                   odrasle osebe. Nikole ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Ne uporabljajte različnih tipov baterij, nikoli rabljenih in novih skupaj. Ostala priporočila: Baterije so nevarne, če se jih pogoltne, zato jih držite daleč  
                   stran od  dosega otrok. Priporočamo, da baterije odstranite iz igrače, če le ta ni v uporabi dlje časa. Ne poskušajte odpreti baterij. Ne mečite baterij v ogenj. 
Navodila za odlaganje baterij: Ta simbol pomeni, da morate z  izrabljenimi  baterijami ravnati v skladu z veljavnimi okoljskimi normativi. Kemični simbol za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) in/ali svinec (Pb), ki se nahaja pod prekrižanim 
simbolom za smeti pomeni, da obstaja pomenljiv odstotek relativne sestavine v bateriji. Te sestavine so visoko škodljive za okolje in zdravje človeka. Pravilno odlaganje baterij omogoča njihovo izolacijo in ciljno obravnavo škodljivih 
sestavin, in omogoča reciklažo plemenitih primarnih materialov, zmanjšanje negativnih vplivov na ljudi in živali. Odlaganje izrabljenih baterij na odlagališčih ali okolju pomenljivo poveča tveganje onesnaževanja vode. V skladu z 
Direktivo EU 2013/56/EU, je prepovedano odlagati baterije in  akumulatorje kot gospodinjski odpadek in stranke so dolžne sodelovati pri ločevanju odpadkov in njihovem ločenem odlaganju. Kako odlagamo baterije: predno odvržete 
baterije, jih popolnoma izpraznite tako, da je artikel delujoč, dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo. Odstranite baterije iz igrače, preden odvržete igračo. Odstranite/odvrzite izrabljene baterije ločeno od gospodinjskih odpadkov 
v skladu z lokalnimi  uredbami: : vrnite baterije  na mesto, kjer ste igračo kupili ali jo dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vrnitev izrabljenih baterij je brezplačna. Nepravilno odlaganje izrabljenih baterij se kaznuje. 
               NAVODILA ZA ODLAGANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV, KI SO PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV. POMEMBNO! Deli artikla, ki so označeni s prekrižanim simbolom za  smeti ali  na tak  način označeni v     
               navodilih, so v vseh državah EU (Direktiva UE  2012/19/CE) in  ostalih, ki imajo ločeno zbiranje odpadkov, predmet obveznega ločenega zbiranja odpadkov,  ko  se njihova uporabnost zaključi.  Prepovedano je odlaganje takih    
               delov artikla v mešane gospodinjske odpadke.  Kako odlagamo električne in elektronske naprave: Obvezno je ločeno  zbiranje teh komponent označenih s simbolom (ali tako navedenih v ustrezni dokumentaciji), in jih     
               odvreči v odpadke namenjene električnim, elektronskim napravam in baterijam,  ali jih vrniti prodajalcu ob nakupu novega izdelka in tudi brezplačno v primeru, da je izdelek manjši od 25 cm. Uporabniki artikla  imajo 
pomembno vlogo v odlaganju izrabljenih električnih in elektronskih naprav. Pomembno je, da se vsak uporabnik zaveda svoje vloge in da vedno odloži električne/elektronske odpadke v skladu z veljavno zakonodajo. Ter tako prispeva 
k pravilnemu ravnanju z odpadki in spodbuja njihovo ponovno uporabo, recikliranje in/ali okrevanje. Opozorilo. Komponente označene s simbolom vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi. Prepovedano je  odlaganje 
med mešane gospodinjske odpadke ali skupaj z gospodinjskimi odpadki. Nepravilno odlaganje lahko škoduje okolju in je lahko sankcionirano z zakonom. Teh komponent se ne sme uporabiti nepravilno. Prepovedano je odstraniti 
električne in elektronske dele iz igrače ali uporabiti igračo, če je poškodovana. Tako ravnanje lahko škoduje zdravju. Opomba: Ta opozorila se nanašajo samo na dele artikla navedene zgoraj ali označene v navodilih s simbolom. 
Predno artikel odvržete v odpadke, iz njega odstranite baterije. Ostali deli artikla (kartice, dodatki,..) in embalaža niso predmet zgoraj zapisanih navodil in opozoril,  in se jih lahko odvrže v skladu z veljavnimi standardi, in se jih ne 
odnaša v centre za ločeno zbiranje odpadkov ali ne vrača trgovcu ob nakupu nove igrače. Gospodinjski uporabniki (neprofesionalni) naj kontaktirajo svojega prodajalca, javne službe, ki se ukvarjajo z ločenim zbiranjem odpadkov ali 
Clementoni servis za stranke (podatki navedeni na embalaži in na originalnih navodilih).  
Vzdrževanje: 1. Očistite z nekoliko vlažno krpo  in ne uporabljajte čistil ali kemičnih topil. 2. Ne drgnite preveč energično po igrači zaradi prisotnih senzorjev v njej. 3. Držite igračo stran od direktne sončne svetlobe in ostalih virov 
toplote. 4. Če igrače dlje časa ne uporabljate, odstranite iz nje baterije. 5. Ne poskušajte razstaviti igrače in preprečite, da bi dobila udarce s predmeti trdih površin. 6. Na igračo ne izlivajte tekočine ali hrane. 7. Igrače ne potopite v 
vodo. 8. Vstavljene baterije za namen demonstracije. Zamenjajte jih po nakupu igrače. 9. Igro ne puščajte na temperaturi nižji od 0°C in ne na soncu, saj lahko nizke ali visoke temperature poškodujejo igračo. 10. Ne spreminjajte 
igrače, saj lahko vsaka sprememba na igrači vpliva na varnost igrače.  11. Otrok lahko igračo uporablja samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. 12. Pred vsako igro preglejte igračo in jo držite daleč stran od dosega otrok, če 
je igrača na kakršen koli način poškodovana. 
 
 
 


