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Observati animalele si natura!

1.Traveloscopul va ajuta sa vedeti de 20 de ori mai mare!
2.Scoateti capacul obiectivului.
3.Tineti telescopul de maner.
4.Pozitionati obiectivul aproape de ochi.
5.Desfaceti obiectivul de observare pentru o imagine mai clara.
6.Daca doriti sa folositi traveloscopul dimineata devreme sau seara, porniti lumina aducand butonul de pe
maner in pozitia ON. Cand doriti sa stingeti lumina, duceti butonul in pozitia OFF.
7.Puteti folosi de asemenea traveloscopul ca pe o torta!

Necesita 2 baterii LR06-AA (acestea nu sunt incluse in set).
Bateriile trebuie instalate si inlocuite de catre un adult!
Urmariti imaginile de mai sus pentru a vedea cum trebuie instalate si schimbate bateriile!
Bateriile nereincarcabile nu trebuie sa fie niciodata reincarcate!
Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi reincarcate!
Bateriile reincarcabile trebuie reincarcate de catre un adult!
Folositi numai baterii de tipul recomandat sau de tip similar!
Scoateti bateriile din jucarie atunci cand o depozitati pentru o perioada mai lunga de timp sau daca 
bateriile sunt epuizate!
Terminalele de alimentare nu trebuie sa fie scurtcircuitate!

ATENTIE: Produs recomandat pentru copiii mai mari de 6 ani!
Atentie !
Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, datorita partilor mici continute, care pot fi inghitite!
Pericol de sufocare!
Pastrati ambalajul produsului pentru consultari ulterioare.
Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta!

Atentie !
Nu priviti direct in soare sau intr-o lumina directa puternica! Risc de ranire a ochilor.

Necesita 2 baterii LR06-AA (acestea nu sunt incluse in set).
Bateriile trebuie instalate si inlocuite de catre un adult!
Bateriile sunt clasificate ca DEEE și trebuie aruncate corespunzator atunci cand nu mai sunt necesare.




