BIZTONSÁGOS ELEMHASZNÁLAT:
- Az elemeket felnőttnek kell kicserélnie.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- A legjobb teljesítmény érdekében csak az ajánlott elemeket vagy azokkal egyenértékű elemeket szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ne keverje az új és használt elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

Vegye ki a golyókat a céltábla
elején lévő tárolórekeszből.
Ez a rekesz kényelmes
tárolást tesz lehetővé, amíg a
céltábla nincs használatban.

Vegye ki a golyókat a céltábla
elején lévő tárolórekeszből.
Ez a rekesz kényelmes
tárolást tesz lehetővé, amíg a
céltábla nincs használatban.

TISZTÍTÁS:
- A tisztításhoz törölje át egy ronggyal.
- Ne merítse vízbe.
- Ne használjon kémiai vagy súrolószeres tisztítószereket

Magyaroszágon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;
Tel: 06-1/431-7451;
www.modellhobby.hu

Nyomja meg a céltábla elején
található ON/OFF kapcsolót.
Ez aktiválja a kifúvókákat,
amelyek a golyókat a levegőben tartják.
Használata engedélyhez kötött. Gyártó:

A lebegő golyók magasságának
beállításához használd a hátoldalon
található egyedi levegőszabályozó
gombokat.
Az óramutató járásával megegyező
irányban: Nagyobb légáramlás
Az óramutató járásával ellentétesen: Kevesebb légáramlás

FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek.
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.

FONTOS:
KÉRJÜK TARTSD MEG EZT A PAPÍRT!
FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ

Védd a környezeted úgy, hogy nem a
háztartási hulladékok közé dobod ki
ezt a terméket. Keresd meg a
környékeden található újrahasznosító
hatóságot.

NERF LEBEGŐ
CÉLLÖVÖLDE

ÉVES
KORTÓL

Kérjük, hogy az akkumulátor cseréjéhez és a használati utasításokhoz
alaposan olvassa el az útmutatóban található összes információt.

TARTALOM
•
•
•
•

NERF LEBEGŐ CÉLLÖVÖLDE
2 RÚD
1 HÁLÓ
4 SZIVACSLABDA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÖSSZESZERELÉS

FUNKCIÓK / IRÁNYÍTÁS
ELEJE

TELEPÍTÉS/ELEMCSERE

ÖSSZESZERELÉS

Használj csavarhúzót és csavard ki a csavart az óramutató járásával megegyező
irányba ahhoz, hogy meglazuljon. Távolítsd el az elemfedőt, ahogy az illusztráción
látod, vedd ki a használt elemet és helyezz be helyette 4”AA” LR6 1,5V-s alkáli elemet a
helyére.
Megjegyzés: Mindig új elemet használjon!

ÖSSZESZERELÉS A HÁLÓ RÖGZÍTÉSÉVEL
Hurkold át a pántokat a rudakon az alján (lásd az alábbi képen), és csomózd meg
szorosan, hagyva némi rést a háló alján, hogy felfogja és megtartsa a labdákat és a
nyilakat.

Távolítsa el a fedélt
az ábra szerint.

Légkifúvóka

Be-/Kikapcsoló
gomb
Tároló rekesz

HÁTULJA

Levegőszabályozó
gomb
(Lásd az 5. oldalon)

Elemtartó
Levegő vákuum kamra
(Fontos: Ne akadályozza a levegőáramlást)

Helyezze be az új
elemeket a megfelelő
polaritással, amely a
doboz belsejében van
feltüntetve. Csavarja
vissza a fedelet.

