
HU- Navigációs autós kormány

Kikapcsológomb

Hangos

Csendes

HU: Autóban való elhelyezés: Ültesse be a gyermeket a gyerekülésbe. Helyezze a játék alját a lába 
közé úgy, hogy a gombok szemben legyenek a gyermekkel. A kormány dőlésszöge állítható.

HU: Elektromos funkciók:
Ez a játék interaktív tanulást segítő eszköz, amik a koordinációt és az irányokat tanítják a gyerekeknek. 
Példák az interaktív játékhoz:
1.Nyomja meg a "Start" gyújtás gombot -   "Gyújtás hang"
2. Válasszon a 4 célpont közül (pl.: Áruház) - "To the Super Market".
3. A navigáció utasításokat ad. Figyelj és kövesd az utasításokat. A kormány visszajelez, hogy jól csinálta-e vagy sem.
4. Kövesd az utasításokat, amíg el nem éred a képzeletbeli áruházat. 
Megjegyzés: A hangok és fények a navigációs üzemmódon kívül is működnek.

Célállomás gomb LED irányjelzők

Zöld - Gyorsító gomb

 Lassító gomb

Duda Gyújtás gomb

HU - FELNŐTT SZERELJE ÖSSZE ÉS CSAK FELNŐTT FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLANDÓ.

NEM TARTALMAZZA

HU- Beüzemelési útmutató (Az elektromos funkciókhoz elemekre van szükség)

HU- Elemek telepítése (FELNŐTT VÉGEZZE)

HU- Bekapcsológomb

HU- 72 angol nyelvű instrukció 



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, ezért a navigációs autós kormány 
kisgyermekektől távol tartandó!

Minden papír 
újrahasznosítható.

HU: FCC Alkalmassági nyilatkozat
Figyelem: Az egység módosításai vagy 
változtatásai, amik a termék alkalmasságának 
megfelelését befolyásolják, nem elfogadottak, így 
ezek a változtatások érvényteleníthetik az eszköz 
felhasználói jogát. 

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz tesztelve lett és megfelel a B kategóriájú digitális eszköz limitjeinek, az FCC Szabályok 15. részének értelmében.
A használati utasítás értelmében ártalmas hatásai lehetnek a rádió hullámokra. Nem garantált, hogy a behatás nem fog előfordulni bizonyos 
installálásoknál. Ha az eszköz bezavarja a rádió vagy televíziós felvételt, úgy tud róla meggyőzödni, hogy ki és bekapcsolja a készüléket. A 
felhasználót biztatjuk arra, hogy próbálja ki és javítsa meg a behatást a következő intézkedésekkel. 

- Igazítsa vagy tegye arrébb az antennát. 
- Növelje a távolságot az eszköz és az antenna között. 

- Csatlakoztassa az eszközt egy másik áramkörön lévő csatlakozóba. 
- Konzultáljon az eladóval vagy kérjen segítséget egy tapasztalt televízió szerelővel.

FIGYELEM!
Fulladásveszély! A kis alkatrészek miatt 3 év alatti 
gyermekek számára nem alkalmas.

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 - 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

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


