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Набір для створення 
підсвітки  Фламінго 

А. УВАГА:        t:Z\ 
Не призначено для дітей    � 
до 3 років

1. Потрібні дві батарейки 1,5 В АА (не входять у комплект). 2. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте свіжі батарейки. 3.
Переконайтеся, що ви вставили батареї з правильною полярністю. 4. Витягніть батареї з комплекту, коли вони не використовуються. 5. Негайно
замініть розряджені батареї, щоб уникнути можливого пошкодження комплекту. 6. Перед перезарядкою акумуляторні батареї необхідно вийняти з
комплекту. 7. Перезаряджайте батареї під наглядом дорослих. 8. Переконайтеся, що клеми живлення в корпусі акумулятора не замикаються. 9. Не
намагайтеся перезаряджати неперезаряджувані батареї. 10. Не поєднуйте старі та нові батареї. 11. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-
цинкові) або зарядні батареї.

1 корпус лампи фламінго, 1 струнний світильник з 7 лампочками, 7 кришки для лампочок, 2 аркуша візерунків, 1 аркуш Йапk та детальна 
інструкція. (Також потрібно, але не входить в комплект: маленька хрестоподібна викрутка, дві батарейки 1,5 В АА.)

в 

1. Виберіть шаблон і помістіть його на корпус лампи фламінго. Крім того, скористайтеся простим аркушем, щоб створити власний дизайн.
2. Вставте всі ковпачки лампочки на корпус лампи.
3. Переверніть світильник фламінго і вставте лампочки в отвори на корпусі лампи, як показано на малюнку. Вставте дві батарейки 1,5 В АА в
батарейний відсік. Переконайтеся, що батареї вставлено в правильній полярності (плоский негативний кінець кожної батареї повинен
впиратися в згорнуту пружину). Встановіть кришку батарейного відсіку та закріпіть її гвинтом. Помістіть акумуляторний відсік у нижню
частину корпусу лампи.
4. Увімкніть кімнатний світльник фламінго і дайте йому освітити ваше ліжко або улюблену зону відпочинку.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

КОМПЛЕКТ

СКЛАДАННЯ

1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту. 2. Завжди рекомендується нагляд дорослих і допомога. 3.
Цей набір призначений для дітей старше 5 років. 4. Цей набір і готовий продукт містять дрібні деталі, які створюють небезпеку задухи.
Зберігати подалі від дітей віком до 3 років. 5. Встановлюйте батареї лише після того, як ви зібрали виріб. Потрібен нагляд дорослих.




