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CZ-‐	  Pro	  děti	  od	  7	  let.	  
	  
Varování:	  
Rodiče	  nebo	  dohlížející	  osoba	  by	  si	  tento	  návod	  měli	  přečíst	  z	  důvodu	  bezpečné	  a	  příjemné	  obsluhy.	  	  

	  
	  
Nevhodné	  pro	  děti	  do	  7	  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.	  
	  
Prosím	  dodržujte	  následující:	  	  
1) Nesprávné	  zacházené	  s	  Ni-‐Cd	  bateriemi	  může	  způsobit	  přehřátí,	  požár,	  explozi,	  poničení	  a	  závažná	  zranění	  potřísněním	  obsahem	  baterií.	  	  

Pozorně	  čtěte	  instrukce.	  
2) Voda	  a	  vlhkost	  mohou	  způsobit	  zkrat	  	  a	  požár.	  Baterie	  uchovávejte	  mimo	  dosah	  vody	  a	  v	  suchém	  prostředí.	  
3) Po	  použití	  nabíječku	  odpojte	  z	  elektrické	  sítě	  
4) Hračku	  používejte	  pouze	  na	  vhodném	  a	  bezpečném	  místě.	  Hračku	  nepoužívejte	  na	  ulicích	  a	  přelidněných	  místech.	  
5) Zabraňte	  používání	  ve	  stojaté	  vodě	  nebo	  dešti.	  Vlhkost	  může	  poškodit	  vnitřní	  mechanismus	  a	  způsobit	  funkční	  poruchy!	  
6) Dva	  lidé	  používající	  stejnou	  frekvenci	  ve	  stejnou	  si	  mohou	  vzájemně	  rušit	  ovládání	  hračky	  a	  způsobit	  si	  problémy	  v	  ovládání.	  	  Toto	  není	  

závada.	  Zkuste	  vybrat	  jiné	  místo	  nebo	  čas	  ke	  hraní.	  	  
7) Nedotýkejte	  se	  pneumatik	  ani	  kol	  pokud	  se	  hračka	  pohybuje	  nebo	  se	  jí	  otáčejí	  kola.	  Zabráníte	  tím	  případnému	  zranění.	  	  
8) Po	  ukončení	  zábavy,	  vypněte	  hračku	  a	  ovladač.	  Vyjměte	  baterie.	  	  
9) Nevhodné	  pro	  děti	  do	  7	  let	  věku.	  
10) Baterie	  nechte	  před	  prvním	  použitím	  plně	  nabít.	  
11) Po	  ukončení	  zábavy	  baterii	  odpojte	  
12) Specifikace	  ,	  vlastnosti,	  barva	  a	  obsah	  se	  mohou	  oproti	  obalu	  lišit.	  

	  
	  

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	  do	  ovladače	  nejsou	  součástí	  dodávky	  
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SK	  -‐	  Pre	  deti	  od	  7	  rokov	  .	  
	  
Varovanie	  :	  
Rodičia	  alebo	  dohliadajúca	  osoba	  by	  si	  tento	  návod	  mali	  prečítať	  z	  dôvodu	  bezpečnej	  a	  príjemnej	  obsluhy	  .	  
	  
	  
Nevhodné	  pre	  deti	  do	  7	  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	  .	  
	  
Prosím	  dodržujte	  nasledovné	  :	  
1.	  	  	   Nesprávne	  zaobchádzanie	  s	  Ni	  -‐	  Cd	  batériami	  môže	  spôsobiť	  prehriatie	  ,	  požiar	  ,	  explóziu	  ,	  ničeniu	  a	  závažné	  zranenia	  postriekaním	  	  	  	  	  	  	  	  	  
obsahom	  batérií	  .	  Pozorne	  čítajte	  inštrukcie.	  
2.	   Voda	  a	  vlhkosť	  môžu	  spôsobiť	  skrat	  a	  požiar	  .	  Batérie	  uchovávajte	  mimo	  dosahu	  vody	  a	  v	  suchom	  prostredí	  .	  
3.	   Po	  použití	  nabíjačku	  odpojte	  z	  elektrickej	  siete	  
4.	   Hračku	  používajte	  len	  na	  vhodnom	  a	  bezpečnom	  mieste	  .	  Hračku	  nepoužívajte	  na	  uliciach	  a	  preľudnených	  miestach	  .	  
5.	   Zabráňte	  používaniu	  v	  stojatej	  vode	  alebo	  dažďu	  .	  Vlhkosť	  môže	  poškodiť	  vnútorný	  mechanizmus	  a	  spôsobiť	  funkčné	  poruchy	  !	  
6.	   Dvaja	  ľudia	  používajúci	  rovnakú	  frekvenciu	  v	  rovnakom	  si	  môžu	  vzájomne	  rušiť	  ovládanie	  hračky	  a	  spôsobiť	  si	  problémy	  v	  ovládaní	  .	  
Toto	  nie	  je	  problém	  .	  Skúste	  vybrať	  iné	  miesto	  alebo	  čas	  na	  hranie	  .	  
7.	   Nedotýkajte	  sa	  pneumatík	  ani	  kolies	  ak	  sa	  hračka	  pohybuje	  alebo	  sa	  jej	  otáčajú	  kolesá	  .	  Zabránite	  tým	  prípadnému	  zraneniu	  .	  
8.	   Po	  skončení	  zábavy	  ,	  vypnite	  hračku	  a	  ovládač	  .	  Vyberte	  batérie	  .	  
9.	   Nevhodné	  pre	  deti	  do	  7	  rokov	  veku	  .	  
10.	   Batérie	  nechajte	  pred	  prvým	  použitím	  plne	  nabiť	  .	  
11.	   Po	  ukončení	  zábavy	  batériu	  odpojte	  
12.	   Špecifikácia	  ,	  vlastnosti	  ,	  farba	  a	  obsah	  sa	  môžu	  oproti	  obalu	  líšiť	  .	  
	  
	  
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	  do	  ovládača	  nie	  sú	  súčasťou	  dodávky	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  


