tmstore.gr
Κωδ: ΓΟΥΑ-ΚΙΤ, ΓΟΥΑ-ΑΡ, ΓΟΥΑ-ΜΑ,
ΓΟΥΑ-ΠΟ, ΓΟΥΑ-ΡΑ
WUGGLE PETS
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως µαζί µε το µπαµπά και τη µαµά σας, προσθέστε πολλή
αγάπη, και ας αρχίσει η περιπέτεια!

Καπάκι
Μη γεµισµένα ζωάκια (το στυλ µπορεί να διαφέρει)
Συσκευή πλήρωσης µε
πρέσα πλήρωσης
4 ετών και άνω

Πιστοπ.
γεννήσεως
Μαγική σκόνη

Χνουδωτή γέµιση

Εργαλείο
φερµουάρ

Φυλακτά προσωπικότητας

Προετοιµασία του εργοστασίου πλήρωσης
1. Ανοίξτε τον θάλαµο χνουδωτής γέµισης
γυρνώντας το κάλυµµα αριστερόστροφα.

2. Αφαιρέστε την πρέσα πλήρωσης.

3. Εισάγετε τη µισή σακούλα χνουδωτής γέµισης στον θάλαµο.
Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µόνο µια σακούλα χνουδωτής
γέµισης για κάθε Wuggle.
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4. Ρίξτε λίγη Μαγική Σκόνη
στον
θάλαµο,
έπειτα
προσθέστε την υπόλοιπη
γέµιση.

5. Τοποθετήστε την πρέσα πλήρωσης
πάνω από την χνουδωτή γέµιση. Έπειτα
επανατοποθετήστε το καπάκι.

6. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα του
θαλάµου χνουδωτής γέµισης και έπειτα
στρίψτε δεξιόστροφα.
Προσοχή: Απαιτείται γονική επίβλεψη. Κρατάτε τα δάκτυλά σας µακριά από
τα εσωτερικά κινούµενα µέρη.
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνο µε τα στάνταρ ασφαλείας παιχνιδιών
A.S.T.M.

Τώρα είστε έτοιµοι να φέρετε στη ζωή το Wuggle Pet σας!
7. Τοποθετήστε το ανοιχτό πίσω µέρος του
Wuggle σας στο στόµιο της συσκευής
πλήρωσης.

8. Κρατήστε σταθερό το Wuggle σας
πάνω στο κίτρινο στόµιο και έπειτα
γυρίστε τη µανιβέλα της συσκευής
πλήρωσης και παρακολουθήστε το
Wuggle σας να ζωντανεύει!
Σηµείωση: Αν η γέµιση σπρώχνει το
Wuggle σας έξω από το στόµιο,
επανατοποθετήστε το πάνω στο
στόµιο.
9. Συνεχίστε να γεµίζετε µέχρι όλη η γέµιση και η µαγική σκόνη να έχει αδειάσει στο Wuggle σας.
10. Αφαιρέστε το Wuggle σας από το εργοστάσιο πλήρωσης.
Συµβουλή: Αν δυσκολεύεστε να κρατήσετε το Wuggle πάνω στην συσκευή όσο το γεµίζετε, µπορεί να σας φανεί πιο εύκολο το
να κλείσετε το φερµουάρ του Wuggle πάνω στο στόµιο.
Α) Ανοίξτε τελείως το φερµουάρ. Β) Σπρώξτε το Wuggle πάνω στο στόµιο µέχρι να περάσει και τον τελευταίο δακτύλιο. C)
Κλείστε το φερµουάρ γύρω από το στόµιο χρησιµοποιώντας το εργαλείο φερµουάρ.

Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία

210-2708250

www.tmstore.gr

Σελίδα 2 από 3

tmstore.gr

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να διαλέξετε την προσωπικότητα του Wuggle σας:
11. Σπρώξτε τη γέµιση που προεξέχει από το πίσω µέρος του Wuggle σας για να
ολοκληρώσετε το σχήµα του Wuggle σας.
12. Επιλέξτε το φυλακτό προσωπικότητας που περιγράφει καλύτερα το Wuggle σας,
αφαιρέστε το και τοποθετήστε το στο Wuggle σας. Μπορείτε να διαλέξετε όσα
επιθυµείτε.
Όταν το Wuggle σας έχει πλέον την
προσωπικότητα του/της, έχετε σχεδόν
τελειώσει!

13. Κλείστε το Wuggle µε το εργαλείο φερµουάρ.

Τώρα πια το Wuggle σας είναι ζωντανό!

Αλλά περιµένετε, δεν έχετε τελειώσει ακόµα! Θα πρέπει να δώσετε όνοµα στον καινούργιο φίλο σας!
14. Όταν έχετε διαλέξει όνοµα για το Wuggle σας,
συµπληρώστε το πιστοποιητικό γεννήσεως και φυλάξτε
το σε κάποιο ιδιαίτερο µέρος ώστε να µην το χάσετε.
Τώρα είστε έτοιµοι. Εσείς και το Wuggle σας είστε
έτοιµοι για πολλή διασκέδαση και περιπέτειες!

Φροντίδα και καθαρισµός του Wuggle
To Wuggle µπορεί να καθαριστεί µε ένα νωπό πανί και σαπούνι και να στεγνώσει στον αέρα.
Μην τοποθετείτε το Wuggle στο πλυντήριο ή το στεγνωτήριο ρούχων.
Φύλαξη για την επόµενη γέµιση Wuggle.
Φυλάξτε το εργαλείο φερµουάρ και τυχόν περίσσευµα από µαγική σκόνη και φυλακτά
προσωπικότητας στο χώρο φύλαξης στο πίσω µέρος του εργοστασίου γέµισης.

Πάρτε το Wuggle σας µαζί σας!
Κάθε Wuggle έχει µαζί του το δικό του κλιπ ώστε να µπορείτε να πάρετε το Wuggle σας όπου και αν πηγαίνετε!

Προσοχή: Κίνδυνος πνιγµού – µικρά κοµµάτια. Μη κατάλληλο για παιδιά κάτω των 4 ετών.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
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