
SK–3

Model BPT 5130

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a na obale a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny 
v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
•  Minimálny vek použitia: od 2 rokov.
•  Napájanie: 2 ks 1,5 V batérie typu AA, nie sú súčasťou dodávky.

UPOZORNENIE – BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE VÝROBKU
•  Zostaviť a uviesť do prevádzky musí dospelá osoba!
•  Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa.
•  Nenechávajte deti hrať sa bez dozoru. Výrobok by sa mal používať s opatrnosťou a s prihliadnutím na zručnosti používateľa.
•  Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, ako je oheň, slnečné žiarenie.
•  Výrobok nijako neupravujte, nezasahujte do jeho konštrukcie či zapojenia. Hrozí strata funkcie, úrazy či škody na majetku.
•  Výrobok je určený na domáce použitie.
•  Nikdy nepoužívajte hračku na ceste, blízko motorových vozidiel, na svahoch, v blízkosti bazéna a na iných podobných miestach.
•  Nepoužívajte hračku za tmy alebo pri zlom osvetlení.
•  Pri používaní vždy noste obuv a ďalšie ochranné pomôcky ako helmu, chrániče kolien alebo rukavice. Zaistite, aby sa s hračkou 

hralo len jedno dieťa.
•  Neprekračujte maximálnu nosnosť hračky 23 kg.
•  Robte pravidelne kontrolu technického stavu hračky.

BATÉRIE – BEZPEČNÁ PREVÁDZKA
•  Používajte iba typy batérií uvedené výrobcom.
•  Manipulovať s batériami vrátane nabíjania môže iba dospelá osoba.
•  Nevystavujte batérie ohňu, priamemu slnku, alebo iným zdrojom tepla ani neotvárajte ich kryt.
•  Batérie určené na nabíjanie vyberte pred nabíjaním z výrobku.
•  Nekombinujte nabíjacie a bežné batérie. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
•  Dbajte na správne uloženie batérií vo výrobku a dodržujte správnu polaritu.
•  Vybité batérie sa musia z výrobku ihneď odstrániť. Nemiešajte dohromady nové a použité batérie.
•  Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte všetky batérie.
•  Zákaz skratovania napájacích svoriek.
•  Porušená alebo netesná batéria sa musí ihneď vymeniť.
•  V prípade úniku elektrolytu a zásahu čí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA
Výrobok skladujte v čistom stave na suchom a tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlpov. Na čistenie nepoužívajte 
agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
Elektrozariadenia, akumulátory ani použité batérie sa po  skončení životnosti nesmú odstraňovať ako netriedený 
komunálny odpad. Použité výrobky, prosím, odložte na príslušných zberných miestach v  súlade s  miestnou 
všeobecnou vyhláškou. 

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Adresa dovozcu: FAST ČR, a. s.  Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
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