
HU - ÖSSZESZERELÉST FELNŐTT VÉGEZZE, HASZNÁLAT CSAK FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT.

HU: Ragaszd fel a matricákat a képek alapján.

HU- Tartály ürítése

HU- Prémium Henry takarítókocsi

Tartalom

Fordítsd le a          jel felé. Húzd ki, és tisztítsd ki.
Helyezd vissza a nyílhoz. Fordítsd el a       jel felé kattanásig.

HU- Tisztísd át  aterméket használat előtt és után.
Ne merítsd víz alá. A tisztításhoz használj puha anyagot.
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HU- Gyártási hely: India, a CASDON Ltd. Blackpool FY44QQ, U.K. részére.Tartsa meg a nyomtatványt késobbi hivatkozásként.
Fontos információkat tartalmaz. Ez a termék megfelel az ASTM: F963 biztonsági követelményeinek. Európai Unió által
engedélyezett megbízott: The Merrion Buildings - Iconic oces, 18-20 Merrion Street, Dublin 2, D01 XH98, Ireland

HU: Elemek behelyezése (FELNOTT VÉGEZZE)
Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el az akkumulátor fedelet.
Nyissa fel az akkumulátor fedelet, és helyezze be a 3 darab
"AA/E91/LR6  elemet, és győződjön meg róla, hogy helyesen
helyezte be oket. (1. Ábra) Alkáli elem használata javasolt a
maximális teljesítmény elérésének érdekében. Helyezze vissza az 
akkumulátor fedelét és rögzítse a fedelét csavarhúzóval.
akkumulátor fedelét és rögzítse a fedelét csavarhúzóval

HU: FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL
Az elemek behelyezésekor vegye gyelembe a polaritást jelzo
jeleket (-) és (+) hogy elkerülje a szivárgást. Az újratöltheto
elemeket ne töltse újra. Az újratöltheto elemeket távolítsa el a
játékból mielott feltölti oket. Az újratöltheto elemeket csak
felnott felügyelet mellett szabad tölteni. Ne keverje össze a
régi és az új elemeket, illetve különbözo 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 újratöltheto
elemeket.

FIGYELEM! 3 év alattiak számára nem alkalmas! Fulladásveszély - 
a kis alkatrészek miatt, Fojtásveszély - hosszú zsinór miatt.
Használat közben legyen óvatos, mert potenciális veszélyt 
jelenthet. Csak felnott felülete mellett használható. A csomagolás 
nem a termék része, kérjük, gyermeke biztonsága érdekében 
távolítsa el még a játék megkezdése elott. Tartsa meg a 
csomagolást késobbi hivatkozásként. Fontos információkat 
tartalmaz. Használat közben legyen óvatos, mert potenciális 
veszélyt jelenthet, a takarítóeszközök valódi termékek utánzata. 
Kisgyermekektol távol tartandó!

Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097. Budapest Könyves Kálmán Krt. 12-14. 
Tel: (1) 431 7451;
www.modellhobby.hu

FIGYELMEZTETÉS!:
Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak!
3 éves kor alatti gyermeknek nem ajánlott!


