MANUAL DE INSTRUÇÕES
PENICO MUSIC

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL
PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Instruções de segurança e lavagem
Importante ler com atenção e guardar este manual para eventuais consultas
Nunca deixe a criança sozinha sem supervisão
de um adulto.
Para evitar perigo de asfixia, manter este saco
plástico fora do alcance das crianças
Este penico somente pode ser utilizado por crianças que consigam sentar sozinhas.
Nunca instale o penico em uma superfície instável.
Assegure-se de que o penico está montado corretamente antes de sentar seu filho.

Informação De Segurança
Necessita 2 baterias AA.
Baterias não inclusas.
A voltagem de baterias recarregáveis completamente carregadas normalmente é mais baixa do
que baterias alcalinas. Portanto recomenda-se o
uso de baterias alcalinas.
Instale as baterias na polaridade correta ( + e -)
Para evitar vazamentos:
Siga corretamente as instruçõs de instalação do
fabricante do brinquedo e das pilhas.
Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
Não misture pilhas carregáveis com não carregáveis ou pilhas de marcas diferentes.
Quando o brinquedo não for usado por um
período extenso, remova as pilhas para evitar
vazamentos.
Remova pilhas esgotadas.
Jogue fora pilhas esgotadas, não enterre-as ou
queime pois estas podem vazar ou explodir.
Assegure-se de que a proteção das pilhas está
devidamente instalada.
Nunca tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
O recarregamento das baterias deverá ser feito

por um adulto.
Os terminais de uma pilha ou bateria não devem
ser colocados em curto-circuito
Para a limpeza do penico:
- Utilize somente pano úmido.
- Utilize somente detergentes neutros.
- Não utilize alvejantes.

Montagem e uso
Encaixe a cabeça do penico na base como
demonstrado abaixo:
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INSERINDO AS PILHAS
Botão
musical
Pilhas

- Para remover a proteção das pilhas utilize uma
chave de fenda Philliips
- Instale 2 pilhas AA.
- Re-instale a proteção das pilhas.

