Іграшка «Кухня ТехноК», арт. 5620
Виробник: ТОВ «Інтелком», Україна, 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7а, тел.: + 38 (0342) 50 35
85, e-mail: office@intelkom.net.ua, www.technoktoys.com.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Іграшка зі звуковим сигналом, підсвіткою та ефектом холодної пари призначена для
гри дітям у віці старше 3-х років. Містить дрібні деталі. Небезпека удушення. Користуватися під
безпосереднім наглядом дорослих. Деталі виробу виготовлені з пластику, металу та паперу. Колір може не
відповідати зображенню. Упаковка не є іграшкою!
Комплектація: варочна панель (електронний модуль), огірок, морква, баклажан, помідор, коробочка - 2шт.,
дощечка, каструля, кришка, сковорідка, виделка велика, шумівка, лопатка, черпак, ложка - 2шт., виделка - 2шт.,
ніж - 2шт., тарілка - 2шт.
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТУВАННЯ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням видаліть всі пакувальні матеріали і протріть іграшку вологою
ганчіркою. Перед початком використання іграшки, вставте елементи живлення (три батарейки) у відсік для
елементів живлення, який знаходиться на зворотній стороні варочної панелі. Ця операція по заміні елементів
повинна проводитися дорослими. Використовуйте 3 батареї типу АА (в комплект поставки не входять),
номінальною напругою 1,5 V. Приєднувати до іграшки елементи живлення в кількості, що перевищує допустиму
ЗАБОРОНЕНО! Відкрутіть гвинт на кришці, яка закриває відсік. ВАЖЛИВО! Елементи живлення вставляйте
з дотриманням полярності, вказаної на дні відсіку! Після цього закрийте кришку та надійно закрутіть гвинт.
УВАГА! Гвинт є особливо небезпечним для дітей, тому під час встановлення батарей не допускайте, щоб гвинт
попав в руки дітям!. Батареї, котрі не підлягають перезаряджанню, перезаряджати заборонено. Акумуляторні
батареї слід заряджати під наглядом дорослих. Батареї, які перезаряджаються, потрібно виймати з іграшок для їх
зарядження. Зарядні пристрої потрібно регулярно оглядати на наявність пошкоджень шнура, роз’єму, корпусу та
інших деталей. У разі виникнення пошкоджень зарядні пристрої та елементи живлення використовувати
ЗАБОРОНЕНО! Використовувати акумуляторні батареї різних типів, а також нові батареї з уже використаними
ЗАБОРОНЕНО! Розряджені елементи живлення слід видаляти з іграшки. Після встановлення елементів
живлення перевірте варочну поверхню відповідно до вказаних нижче вимог для правої та лівої конфорки.
Утилізація елементів живлення проводиться окремо від утилізації виробу згідно правил утилізації батарей та
акумуляторів. Строки служби та придатності іграшки з моменту відкриття упаковки – 3 роки. Використовувати
пошкоджену іграшку заборонено. Зберігати в сухому місці, захищеному від прямих променів сонця. Не зберігати
і не гратися поблизу джерел вогню, приладів з нагрівальними елементами! Зберігатайте інформацію з адресою
виробника, оскільки вона містить важливу інформацію. Утилізацію виробу та упаковки проводити звичайним
методом.
Ліва конфорка варочної поверхні. Для отримання звукового та світлового ефекту поверніть регулятор
конфорки проти годинникової стрілки на кут приблизно 45 градусів. Включиться характерний звук та загориться
червоний світлодіод на лівій конфорці. Для припинення ефекту поверніть регулятор в протилежну сторону
(вихідне положення).
Права конфорка варочної поверхні. Черпачком, що входить в комплект іграшки, акуратно залийте невелику
кількість води (один-два черпачки) в отвори на краях конфорки. Для кращої роботи парогенератора
рекомендовано залити воду попередньо за 60 хв. перед початком використання іграшки. Увага! Уникайте
попадання води в центральний отвір конфорки! В разі попадання води в центральний отвір конфорки видаліть
цю воду ( наприклад, переверніть варочну поверхню). Для отримання холодної пари поверніть регулятор
конфорки проти годинникової стрілки на кут приблизно 45 градусів. Включиться характерний звук, а через
приблизно 30 сек. почнеться виділення пари через центральний отвір конфорки. Через 60 сек., після включення
правої конфорки процес виділення пари та звук припиняються. Поверніть регулятор в попереднє положення. Для
кращої візуалізації парового ефекту використовуйте каструлю з отвором в дні та прозорою кришкою з комплекту
іграшки. Каструлю розмістіть на правій конфорці так, щоб отвір в дні каструлі співпадав з отвором в конфорці.
Накрийте каструлю кришкою та поверніть регулятор. Пара повинна збиратися в каструлі. Увага! Для уникнення
пошкодження іграшки заборонено заливати воду в каструлю з отвором.
Конфорки варочної поверхні допускається включати разом. У цьому випадку звукові, світлові ефекти та ефект
холодної пари будуть працювати в залежності від черговості включення регуляторів. Виробник не рекомендує
використовувати дві конфорки одночасно, особливо коли елементи живлення не є новими.

Игрушка "Кухня ТехноК", арт. 5620
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Игрушка со звуковым сигналом, подсветкой и эффектом холодного пара
предназначена для игры детям в возрасте старше 3-х лет. Содержит мелкие детали. Опасность удушения.
Пользоваться под непосредственным наблюдением взрослых. Детали изделия изготовлены из пластика, металла,
поролону и бумаги. Цвет может не соответствовать изображению. Упаковка не является игрушкой!
Комплектация: варочная панель (электронный модуль), огурец, морковь, баклажан, помидор, коробочка - 2шт.,
досточка, кастрюля, крышка, сковородка, вилка большая, шумовка, лопатка, черпак, ложка - 2шт., вилка - 2шт.,
нож - 2шт., тарелка - 2шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные материалы и протрите игрушку
влажной тряпкой. Перед началом сборки игрушки, вставьте элементы питания (три батарейки) в отсек для
элементов питания, который находится на обратной стороне варочной панели. Эта операция по замене элементов
производится взрослыми. Используйте 3 батарейки типа АА (в комплект поставки не входят), номинальным
напряжением 1,5 V. Присоединение к игрушке элементов питания в количестве, превышающем допустимую
ЗАПРЕЩЕНО! Открутите винт на крышке, которая закрывает отсек. ВАЖНО! Элементы питания вставляйте с
соблюдением полярности, указанной на дне отсека! После этого закройте крышку и надежно закрутите винт.
ВНИМАНИЕ! Винт является особенно опасным для детей, поэтому во время установки батарей не допускайте,
чтобы винт попал в руки детям. Батареи, которые не подлежат перезарядке, перезаряжать ЗАПРЕЩЕНО!
Аккумуляторные батареи следует заряжать под наблюдением взрослых. Перезаряжаемые батареи надо вынимать
из игрушки для их зарядки. Зарядные устройства нужно регулярно осматривать на наличие повреждений шнура,
разъема, корпуса и других деталей. В случае возникновения повреждений зарядные устройства и элементы
питания использовать ЗАПРЕЩЕНО! Использовать аккумуляторные батареи различных типов, а также новые
батареи с уже использованными ЗАПРЕЩЕНО! Разряженные батареи следует удалять из игрушки. После
установки элементов питания проверьте варочную поверхность в соответствии с указанными ниже требованиями
для правой и левой конфорки. Утилизация элементов питания производится отдельно от утилизации изделия в
соответствии с правилами утилизации батарей и аккумуляторов. Сроки службы и годности с момента открытия
упаковки игрушки - 3 года. Использовать поврежденную игрушку запрещено. Хранить в сухом месте,
защищенном от прямых лучей солнца. Не хранить и не играть вблизи источников огня, приборов с
нагревательными элементами! Храните информацию с адресом производителя, поскольку она содержит важную
информацию. Утилизацию изделия и упаковки проводить обычным методом.
Левая конфорка варочной поверхности. Для получения звукового и светового эффекта поверните регулятор
конфорки против часовой стрелки на угол примерно 45 градусов. Включится характерный звук и загорится
красный светодиод на левой конфорке. Для прекращения эффекта поверните регулятор в противоположную
сторону (исходное положение).
Правая конфорка варочной поверхности. Черпачком, что входит в комплект игрушки, аккуратно залейте
небольшое количество воды (один-два черпачка) в отверстия по краям конфорки. Для лучшей работы
парогенератора рекомендуется залить воду предварительно за 60 мин. перед началом эксплуатаци игрушки.
Внимание! Избегайте попадания воды в центральное отверстие горелки! В случае попадания воды в
центральное отверстие горелки удалите воду (например, перевернув варочную поверхность). Для получения
холодного пара поверните регулятор конфорки против часовой стрелки на угол примерно 45 градусов.
Включится характерный звук, а спустя примерно 30 сек. начнется выделение пара через центральное отверстие
конфорки. Через 60 сек., после включения правой конфорки процесс выделения пара и звук прекращаются.
Поверните регулятор в исходное положение. Для лучшей визуализации парового эффекта используйте кастрюлю
с отверстием в дне и прозрачной крышкой из комплекта игрушки. Кастрюлю разместите на правой конфорке так,
чтобы отверстие в дне кастрюли совпадало с отверстием в конфорке. Накройте кастрюлю крышкой и поверните
регулятор. Пар должен собираться в кастрюле. Пара должна собираться в кастрюле. Внимание! Во избежание
повреждения игрушки запрещено заливать воду в кастрюлю с отверстием.
Конфорки варочной поверхности допускается включать вместе. В этом случае звуковые, световые эффекты и
эффект холодного пара будут работать в зависимости от очередности включения регуляторов. Производитель
не рекомендует использовать две конфорки одновременно, особенно когда элементы питания не являются
новыми.
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