
DA73781 - DELFÍN
DA73782 - KOSATKA
DA73783 - KLAUN

CZ - Pro děti od 3 let.
Varování:
Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. 
Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.
Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. 
Před prvním použitím hračky jej odstraňte.
Obal a návod k použití  si uchovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny:
• Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
• Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
• Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,....)
• Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
• Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
• Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
• Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
• Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení 
   výrobce baterií)
• Dodržte správnou polaritu baterií.
• Vybité baterie vyjměte z hračky.
• Zamezte zkratu svorek napájení
• Baterie nikdy nevhazujte do ohne! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení
   obsahu.
• Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
• Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
• Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
• Baterie nejsou součástí dodávky!
1. Nastavení hračky:
1. Jak je vidět na obrázku 1, lze úhel ocasní části nastavit do téměř horizontální polo-
hy. Rybička tak bude plavat a potápět se v kruzích o velkém poloměru, což je určeno pro 
používání hračky v bazénu nebo ve středně mělké vodě.
2. Obrázek 2 znázorňuje nastavení úhlu zvednutí ocasní části o přibližně 15 stupňů - 
to je určeno pro vanu nebo mělkou vodu. Rybička se tak bude potápět a skákat.
3. Nastavení úhlu zvednutí ocasní části o 45 stupňů - viz obrázek 3 - je určeno pro 
malé vodní nádoby, např. malou vanu. Rybička se bude potápět a skákat.
2. Vložení baterií: Jak znázorňuje obrázek 4, nejdříve otočte hlavou hračky proti 
směru hodinových ručiček do polohy vypnuto. Jemně stáhněte hlavu z těla hračky. 
Uvolněte dva šroubky na krytu baterií pomocí šroubováku a kryt sejměte. Podle pokynů 
umístěte baterie do správné polohy +/- , nasaďte kryt a utáhněte šroubky.
3. Uvedení do chodu (zapnutí napájení): Jak ukazuje obrázek 5, nastavte 
hlavičku hračky tak, aby malá vyhloubená značka na vršku hlavičky odpovídala výstupku 
na těle hračky, a jemně tlačte díly k sobě. Otáčejte hlavičkou ve směru hodinových 
ručiček, až se vyrovná s tělem hračky; tím zapnete napájení.
4. Vypnutí napájení: Jak ukazuje obrázek 6, opačným postupem, tj. rotací proti 
směru hodinových ručiček, hračku vypnete.
Poznámka: (Po ukončení hry nenechávejte hračku ve vodě.)



SK - Pre deti od 3 rokov. 
Varovanie: 
Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Obsahuje malé časti. 
Nebezpečenstvo udusenia zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí. 
Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky. 
Pred prvým použitím hračky ho odstráňte. 
Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. 

Bezpečnostné pokyny: 
• Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba 
• Nemiešajte staré a nové batérie 
• Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni - Cd, .... ) 
• Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať 
• Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie 
• Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelej osoby 
• Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne 
• Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa 
   odporúčania výrobcu batérií) 
• Dodržte správnu polaritu batérií. 
• Vybité batérie vyberte z hračky.
• Zabráňte skratu svoriek napájanie 
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohne! Hrozí riziko explózie a / alebo 
   vytečeniu obsahu. 
• Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie. 
• Použité batérie zlikvidujte ekologicky! 
• Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie!
• Batérie nie sú súčasťou dodávky

1. Nastavenie hračky:
1. Ako vidíte na obrázku 1, je možné uhol chvostovej časti nastaviť do takmer horizon-
tálnej polohy. Rybička tak bude plávať a potápať sa v kruhoch s veľkým polomerom, čo 
je určené na používanie hračky v bazéne alebo v stredne plytkej vode.
2. Obrázok 2 znázorňuje nastavenie uhla dvihnutia chvostovej časti o približne 15 
stupňov - to je určené pre vaňu alebo plytkú vodu. Rybička sa tak bude potápať a skákať.
3. Nastavenie uhla dvihnutia chvostovej časti o 45 stupňov - pozri obr. 3 - je určené pre 
malé vodné nádoby, napr. malú vaňu. Rybička sa bude potápať a skákať.
2. Vloženie batérií: Ako znázorňuje obr. 4, najprv otočte hlavou hračky proti smeru 
hodinových ručičiek do polohy vypnuté. Jemne stiahnite hlavu z tela hračky. Uvoľnite dve 
skrutky na kryte batérií pomocou skrutkovača a kryt dajte dole. Podľa pokynov umiestnite 
batérie do správnej polohy +/- , nasaďte kryt a utiahnite skrutky.
3. Uvedenie do chodu (zapnutie napájania): Ako ukazuje obr. 5, nastavte 
hlavičku hračky tak, aby malá vyhĺbená značka na vrchnej časti hlavičky zodpovedala 
výstupku na tele hračky, a jemne tlačte diely k sebe. Otáčajte hlavičkou v smere hodino-
vých ručičiek, až sa vyrovná s telom hračky; tým zapnete napájanie.
4. Vypnutie napájania: Ako ukazuje obr. 6, opačným postupom, tzn. rotáciou proti 
smeru hodinových ručičiek, hračku vypnete.

Poznámka: (Po ukončení hry nenechávajte hračku vo vode.)
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