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BALLOON PUNCHER
ROBO KOMBATTM

Battling Robot with Balloon Head!

Hibaelhárítás

Probléma Ok Hibaelhárítás   
A robot nem jár, vagy  
lassan jár.

- A robot kikapcsolt.

- Az elemek lemerültek.
- A távirányító nem a robotra van irányítva.

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a robotot.

- Cserélje ki az elemeket új, feltöltött elemekre.

1. A csomag tartalma (A. ábra)
- 2x robot      - 2x távirányító     - 2x szemüveg     - 2x gumiszalag      - 24x ballon

2. Az elemek behelyezése 
Robot 
- Nyissa ki az elemtartó fedelét csavarhúzóval (B.1 ábra).

- Iillessze vissza és csavarja be az elemtartó fedelét.
Távirányító
- Nyissa ki az elemtartó fedelét csavarhúzóval (B.2 ábra).

- Iillessze vissza és csavarja be az elemtartó fedelét.
3. Leírás (C. ábra)
1. BAL HOROG     2. JOBB HOROG     3.      4. BALRA
5. JOBBRA     6. SZEMÜVEG     7. BALON     8. GUMI SZALAG      9. BE- / KIKAPCSOLÁS

(D ábra) 
- * 
ballon körül, és kapcsolja be. Helyezze be a ballont a ballontartóba, és csatlakoztassa a robothoz. Tegye a 
szemüveget a léggömbre, és készen áll a harcra.

*

5. Játszási módok 
Kihívás mód (egyjátékos) (E ábra)
- Válassza ki az irányítani kívánt robotot, kapcsolja be a robotot és a távirányítót. (nyomja meg atávirányító 

bármelyik gombját).
- Válassza ki az ellenfél robotját, kapcsolja be  és a távirányítóját.
- Irányítsa a robotját, és támadja  az ellenfelét (amely automatikusan van irányítjva). Ha 10-15 másodpercig 

nem nyomja meg az ellenfél  távirányító  egyik gombját, akkor ezután automatissan elkezdi magát védni 
és támadni elenfelét.

- Egy robot egyszerre maximum 3 ellenfél robottal tud harcolni*.

Versus mód (több játékos) (F ábra)
- Kapcsolja be a robotokat és a távirányítókat (nyomja meg a távirányító bármelyik gombját és a robotok 

BE-kapcsoló gombját).
- Nyomja meg a BAL / JOBB horgot, és kezdje meg a támadást.

- Összesen 4 robot harcolhat egyszerre*.
6. Vezérlés
- Nyomja meg a gombot balra, és balra fordul.
- Nyomja meg  a gombot jobbra és jobbra fordul.

- Nyomja meg a Bal vagy a Jobb horgot az ütéshez.
- Nyomja meg mindkét horgot egyszerre, és mindkét kezével ütni fog (G ábra).

* Minden robotnak más frekvenciát kell használnia.

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

Elemek cseréjét 
úgy végezze, 
hogy az elemet a 

felé nyomja le.

Ne cserélje ki az 
elemeket éles 
vagy fém 
szerszámokkal. 

Figyelem!   

Robot elem:
Tápegység típusa :  

DC 4.5 V / 4,8W
Elem : 3 x 1.5 V “AA”/LR6/AM3 
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

Távirányíto elem:
Tápegység típusa :  

DC 3 V / 1,5W
Elem : 2 x 1.5 V “AAA”/LR03/AM4 
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

Biztonsági intézkedések: 
Figyelmeztetés: A termék a gyártó által nem engedélyezett átalakításával vagy módosításával a felhasználó elveszítheti a 
termék használatának jogát.

FIGYELEM! 

felügyelet szükséges. Az elfakadt ballon részeit azonnal dobja a hulladékba. Nem használt ballont gyarekektöl tarcsa távol.
- Ez a játék tartalmaz éles röszeket.      - A ballonok természetes gumiból készültek.

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

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

A használati útmutató elolvasása után ne dobja 
Korosztály 5+

Karbantartás:

terméket tilo s a távirányító tápegységgével használni amíg a hibát nem javítják.
- Játékot  tisztítsa egy puha ronggyal. 

- Tartsa szárazon. A játékot nem szabad vízbe meríteni. Az elektronikus alkatrészek megsérülnek.

- Az elemeket mindig helyes polaritással helyezze be.

- Ne keverje össze a használt és új elemeket.

Figyelem!   

- Ez a termék kizárólag háztartási területen (házban és kertben) való használatra lett tervezve.                                                                                   

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. fejezetének. A készülék az alábbi 
feltételekkel használható:
1) Ez a termék nem okozhat káros interferenciát és
2) A terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amik nem kívánt 

MEGJEGYZÉS: ezt a berendezést a B Osztályú digitális berendezésekre vonatkozó 

káros interferencia ellen lakókörnyezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás jeleket 

szerint 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 

egyikével kiküszöbölni az interferenciát:

FCC Nyilatkozat

Elektromos és Elektronikus Készülékek Hulladéka (WEEE)

az elhasznált elemeket. Az elektromos készülékeket és alkatrészeket a helyi 

hulladékkal együtt kidobható.


