Kedves vásárló,
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ha bármilyen kérdése van a
termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.

FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY - A kis alkatrészek miatt a
termék 3 éven aluli gyermekek számára nem
ajánlott.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d, Praha 9
info@cqe.hu
www.toy.cz
tel: 284 000 120

Korosztály 5+
A használati útmutató elolvasása után ne dobja el,
ĘUL]]HPHJNpVĘEELIHOKDV]QiOiVFpOMiEyO
Biztonsági intézkedések:
Figyelmeztetés: A termék a gyártó által nem engedélyezett átalakításával vagy módosításával a felhasználó elveszítheti a termék
használatának jogát.
Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:
$QHP~MUDW|OWKHWĘHOHPHNHWQHNtVpUHOMHPHJIHOW|OWHQL
)HOW|OWpVNHOĘWWWiYROtWVDHOD]~MUDW|OWKHWĘHOHPHNHW
$~MUDW|OWKHWĘHOHPHNIHOW|OWpVpWFVDNV]OĘLIHOJ\HOHWPHOOHWWYpJH]]HHO
1HNHYHUMH|VV]HDNO|QE|]ĘWtSXV~YDODPLQWD]~MpVKDV]QiOWHOHPHNHW
.L]iUyODJD]RQRVWtSXV~YDJ\HJ\HQpUWpNĦHOHPHNKDV]QiODWDDMiQORWW
- Az elemeket mindig helyes polaritással helyezze be.
$]HOKDV]QiOWHOHPHNHWWiYROtWVDHODWHUPpNEĘO
1H]iUMDU|YLGUHD]pULQWNH]ĘNHW
- Ne keverje össze a használt és új elemeket.
1HNHYHUMH|VV]HD]DONiQKDJ\RPiQ\RV V]pQFLQN YDJ\~MUDW|OWKHWĘHOHPHNHW
Figyelem!
2OYDVVDHODODSRVDQD]HEEHQD]~WPXWDWyEDQOHtUWDNDWDWHUPpNKDV]QiODWEDYpWHOHHOĘWW
+DV]QiODWDNL]iUyODJIHOQĘWWIHOJ\HOHWHPHOOHWWDMiQORWW
- Ez a termék kizárólag háztartási területen (házban és kertben) való használatra lett tervezve.
Karbantartás:
7iYROtWVDHODNpV]OpNEĘOD]HOHPHNHWDPHQQ\LEHQD]KX]DPRVDEELGHLJKDV]QiODWRQNtYOLiOODSRWEDQYDQ
5HQGV]HUHVLGĘN|]|QNpQWHOOHQĘUL]]HDNiEHOHNHWFVDWODNR]yNDWEXUNRODWRWpVPiVDONDWUpV]HNHW6pUOpVHVHWpQDWHUPpNHWWLORVD
távirányító tápegységgével használni amíg a hibát nem javítják.
- Játékot tisztítsa egy puha ronggyal.
7DUWVDWiYRODKĘIRUUiVRNEyOYDJ\N|]YHWOHQHUĘVQDJ\IpQ\WĘO
- Tartsa szárazon.
- A játékot nem szabad vízbe meríteni. Az elektronikus alkatrészek megsérülnek.

FCC Nyilatkozat
Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételekkel használható:
1) Ez a termék nem okozhat káros interferenciát és
 $WHUPpNQHNHONHOOYLVHOQLHPLQGHQLQWHUIHUHQFLiWEHOHpUWYHD]RNDWLVDPLNQHPNtYiQWPĦN|GpVWRNR]QDN
MEGJEGYZÉS: H]W D EHUHQGH]pVW D % 2V]WiO\~ GLJLWiOLV EHUHQGH]pVHNUH YRQDWNR]y V]DEYiQ\ V]HULQW WHV]WHOWpN pV PHJIHOHOĘQHN
PLQĘVtWHWWpND])&&V]DEiO\RNIHMH]HWHV]HULQW
(]HNHW D KDWiUpUWpNHNHW ~J\ WHUYH]WpN KRJ\ PHJIHOHOĘ YpGHOPHW Q\~MWVDQDN D NiURV LQWHUIHUHQFLD HOOHQ ODNyN|UQ\H]HWEHQ (] D
EHUHQGH]pV UiGLyIUHNYHQFLiV MHOHNHW KDV]QiO pV VXJiUR] LOOHWYH DPHQQ\LEHQ QLQFV PHJIHOHOĘHQ EHiOOtWYD pV D] LQVWUXNFLyN V]HULQW
használva, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban, ugyanakkor nincs rá garancia, hogy nem lesz interferencia bizonyos
beállítások során. Amennyiben a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- és televízióadásban - ami a készülék ki- és
EHNDSFVROiViYDOHOOHQĘUL]KHWĘOHDIHOKDV]QiOyQDNMDYDVROWDN|YHWNH]ĘPyGV]HUHNHJ\LNpYHONLNV]|E|OQLD]LQWHUIHUHQFLiW
)RUGtWVDHOYDJ\KHO\H]]HiWDYHYĘDQWHQQiW
1|YHOMHDWiYROViJRWDEHUHQGH]pVpVDYHYĘN|]|WW
&VDWODNR]WDVVDDEHUHQGH]pVWHJ\PiVLNiUDPN|UK|]WDUWR]yGXJDOMEDPLQWDYHYĘW
.pUMHDNHUHVNHGĘYDJ\HJ\WDSDV]WDOWUiGLy79WHFKQLNXVVHJtWVpJpW

Elektromos és Elektronikus Készülékek Hulladéka (WEEE)
+D D WHUPpN KDV]QiODWRQ NtYO YDQ WiYROtWVD HO EHOĘOH pV HONO|QtWYH GREMD NL D] HOKDV]QiOW HOHPHNHW $] HOHNWURPRV
NpV]OpNHNHW pV DONDWUpV]HNHW D KHO\L HOHNWURPRV KXOODGpNJ\ĦMWĘ KHO\HNHQ DGKDWMD OH $ W|EEL DONDWUpV] D Ki]WDUWiVL
hulladékkal együtt kidobható.

Figyelem!
Elemek cseréjét úgy végezze, hogy az
HOHPHWDSRODULWiVPH]ĘIHOpQ\RPMDOH

Robot elem:
Tápegység típusa :
0ĦV]DNLDGDWRN'&9:
Elem : 2 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

Ne cserélje ki az elemeket éles vagy
fém szerszámokkal.

Távirányíto elem:
Tápegység típusa :
0ĦV]DNLDGDWRN'&9:
Elem : 4 x 1,5 V “AA” / LR6 / AM3
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

