
HU- Dyson golyós porszívó

HU: Elemek beüzemelése (FELNŐTT VÉGEZZE)

HU: Beüzemelési útmutató (Az elektromos funkciókhoz elem kell)

HU: Ürítse ki a tartályt

HU: Termék FIGYELMEZTETÉS a túloldalon!

HU
Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a 
termék nem minősül kommunális 
szemétnek. Újrahasznosítható termék, 
ezért kérjük a megfelelő szelektív 
szemétbe dobja a játékot. 



HU: FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL
Az elemek behelyezésekor vegye �gyelembe a polaritást jelző 
jeleket (-) és (+) hogy elkerülje a szivárgást. Az újratölthető 
elemeket ne töltse újra. Az újratölthető elemeket távolítsa el a 
játékból mielőtt feltölti őket. Az újratölthető elemeket csak 
felnőtt felügyelet mellett szabad tölteni. Ne keverje össze a 
régi és az új elemeket, illetve különböző típusú elemeket. Az 
elemek behelyezésekor vegye �gyelembe a helyes polaritást. 
A használt elemeket el kell távolítani a játékból. Ne keverje 
össze az alkáli és hagyományos (szén-cink), vagy újratölthető 
elemeket.

HU: Vásárlói információ: FIGYELEM! Fulladásveszély! A kis 
alkatrészek miatt 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
Használat közben legyen óvatos, mert potenciális veszélyt jelenthet. 
Csak felnőtt felülete mellett használható. A csomagolás nem a 
termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el 
még a játék megkezdése előtt. Tartsa meg a csomagolást későbbi 
hivatkozásként. Fontos információkat tartalmaz. Használat közben 
legyen óvatos, mert potenciális veszélyt jelenthet, a játékporszívó 
egy valódi termék utánzata. Kisgyermekektől távol tartandó!

HU
Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a termék nem minősül 
kommunális szemétnek. Újrahasznosítható termék, ezért kérjük a 
megfelelő szelektív szemétbe dobja a játékot. 

FIGYELEM!
Fulladásveszély! A kis alkatrészek miatt 3 év alatti 

gyermekek számára nem alkalmas.

Importálja és Magyarországon 
forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097. Budapest Könyves 
Kálmán Krt. 12. Tel: (1) 431 
7451; www.modellhobby.hu

HU - Gyártási hely: Kína, a CASDON Ltd. Blackpool FY44QQ, U.K. részére.Tartsa meg a nyomtatványt későbbi hivatkozásként. 
Fontos információkat tartalmaz. Ez a termék megfelel az ASTM: F963 biztonsági követelményeinek. Európai Unió által 
engedélyezett megbízott: The Merrion Buildings - Iconic o�ces, 18-20 Merrion Street, Dublin 2, D01 XH98, Ireland

Minden papír 
újrahasznosítható.


