
Proiector Aurora Boreala [ E2024 ] 

Aurora reprezinta o priveliste uimitoare a luminilor naturale pe cer, cel mai des intalnita in regiunile 

Arctice si Antarctice. 

 

Aceste lumini au fascinat oamenii de-a lungul veacurilor si multi calatoresc mii de kilometri doar 

pentru a vedea acest spectacol. Acum poti avea o aurora in propria casa. 

 

1) Introduceti bateriile, apoi fixati capacul 

2) Introduceti discul 

3) Apasati o data butonul ON pe mod automat 

4) Apasati de doua ori pe mod manual 

5) Apasati din nou pentru schimbarea culorilor. 

6) Pentru a inchide tineti apasat pe butonul OFF. 

 

Important! 

 

Va rugam sa urmati instructiunile cu atentie. Suntem mandri de serviciul nostru relatii cu clientii, 

asadar, daca aveti probleme cu produsul, va rugam sa ne contactati. 

Promitem ca vom face tot ce ne sta in putinta pentru a va ajuta.  

customerservices@brainstormmltd.co.uk. 

 

 

Recomandari privind siguranta bateriilor 

 

Bateriile se inlocuiesc doar de catre un adult. 

Dezactivati jucaria inainte de a deschide compartimentul bateriilor. 

Scoateti bateriile epuizate din jucarie. 

Asezati bateriile corect respectand marcajele “+” si “-” de pe baterii si jucarie. 

Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile. 

Bateriile care sunt reincarcabile trebuie sa se scoata din jucarie inainte de a se incarca. 

Bateriile reincarcabile trebuie sa se incarce intotdeauna sub supravegherea unui adult, nu amestecati 

bateriile vechi cu cele noi. 

Trebuie sa se utilizeze barterii de acelasi fel sau echivalent. 

Nu amestecati baterii alcaline, standard (zinc-carbon) ori reincarcabile. 

Asigurati-va ca este bine inchis compartimentul bateriilor. 

Nu trebuie sa se produca un scurt circuit in terminalele alimentatiei. 

Nu inlaturati bateriile aruncandu-le in foc. 

Nu incercati sa deschideti cutia externa. 

Nu bagati in apa jucariile cu baterii, le puteti sterge doar cu o carpa. 

Ajutati mediul inconjurator, aruncand produsele nereutilizabile intr-un mod responsabil. 

Simbolul cosului de gunoi indica faptul ca produsul si bateriile nu trebuie aruncate in deseurile 

menajere deoarece contin substante ce pot dauna atat mediului cat si sanatatii dvs. 

Recomandam folosirea punctelor destinate pentru colectarea acestor produse sau instalatiile de 

reciclare pentru a arunca produsul sau bateriile. 
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