HU

3 x LR44 elem szükséges.

CZ

Vyžadovány 3 x baterie LR44.

A kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladékba. Kérjük, használja a gyűjtőpontokat (boltokban)
vagy a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtőket (tájékozódjon helyileg). Az elemek csomagolásán található
rövidítések és az áthúzott szemetes jelzés azt mutatja, hogy az elemek veszélyes és mérgező kémiai
anyagokat tartalmaznak. A Pb ólomra, a CD kadmiumra, a Hg higanyra utal.

Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Použijte prosím sběrná místa (v obchodech) nebo
určené sběrače nebezpečného odpadu (vyhledejte místně). Zkratky na obalu baterie a přeškrtnuté
popelnici s kolečky znamenají, že baterie obsahují nebezpečné a toxické chemikálie. Pb označuje olovo, CD
označuje kadmium, Hg rtuť.

Általában véve az elemeket akkor dobja ki, ha a baba már nem működik megfelelően az elemek hosszabb
használata után.
Amennyiben nem biztos benne, hogy az elemek teljesen kimerültek, ragassza le az elemek végeit pl.
ragasztószalaggal, vagy tegye őket egyesével műanyag tasakokba.

Obecně zlikvidujte baterie, když vaše dítě po dlouhodobém používání již nefunguje správně.
Pokud si nejste jisti, že jsou baterie zcela vybité, zalepte konce baterií, např. zalepte páskou nebo je vložte
do plastových sáčků.
DŮLEŽITÉ! POZORNOST! POZOR!
• Nepoužívejte dobíjecí baterie.
• Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
• Baterie udržujte v suchu.
• Nepokoušejte se baterii rozebírat.
• Používejte pouze doporučený typ nebo ekvivalent.
• Nemíchejte různé typy ani staré a nové baterie.
• Vložte baterie se správnou polaritou (+ / -).
• Vyvarujte se zkratů.
• Pokud hru delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
• Vyjměte vybité baterie ze hry.

FONTOS! FIGYELEM! VIGYÁZAT!
• Ne használjon tölthető elemeket.
• A nem tölthető elemeket ne töltse.
• Tartsa szárazon az elemeket.
• Ne próbálja szétszedni az elemet.
• Kizárólag a javasolt típusú vagy azzal egyenértékű elemet használjon.
• Különböző típusú vagy régi és új elemeket ne használjon vegyítve.
• Az elemeket a helyes polaritásnak megfelelően helyezze be (+ / -).
• Kerülje a rövidzárlatot.
• Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket.
• A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.

SK

Vyžadujú sa 3 x batérie LR44.
Použité batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Prosím, použite zberné miesta (v obchodoch) alebo
určené zberače nebezpečného odpadu (informujte sa miestne). Skratky na obale batérií a preškrtnutej
popolnici s kolieskami znamenajú, že batérie obsahujú nebezpečné a toxické chemikálie. Pb označuje
olovo, CD označuje kadmium, Hg ortuť.
Zvyčajne zlikvidujte batérie, keď vaše dieťa už po dlhšom používaní nefunguje správne.
Ak si nie ste istí, že sú batérie úplne vybité, nalepte ich konce nalepením napr. zalepte lepiacou páskou
alebo po jednom do plastových vreciek.
DÔLEŽITÉ! POZOR! POZOR!
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
• Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
• Batérie udržiavajte suché.
• Batériu sa nepokúšajte rozobrať.
• Používajte iba odporúčaný typ alebo ekvivalent.
• Nemiešajte rôzne typy ani staré a nové batérie.
• Vložte batérie so správnou polaritou (+ / -).
• Zabráňte skratu.
• Ak hru dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
• Vyberte vybité batérie z hry.

