AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE:
A játék 3 darab AAA (R03) típusú elemmel
működik. Az optimális teljesítmény érdekében kizárólag alkáli elemek használatát
javasoljuk. Az újratölthető elemek nem
ajánlottak, mivel nem biztosítanak megfelelő
energiát.
Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el az
akkumulátor fedelet, mely a játék alján
található. Helyezze be az elemeket, ﬁgyelembe véve a helyes polaritást, majd zárja be a
tartót.
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2-4 JÁTÉKOS

Ábra az elemek
behelyezéséről

1.5V LR03 / AAA
1.5V LR03 / AAA

1.5V LR03 / AAA

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL
Az optimális teljesítmény érdekében kizárólag alkáli elemek használatát javasoljuk. Az
újratölthető elemek nem ajánlottak, mivel nem biztosítanak megfelelő energiát. Csak megfelelő és ajánlott elemeket használj. Ne keverje össze a régi és az új elemeket, illetve különböző
típusú elemeket (hagyományos [szén-cink] és újratölthető [nikkel-kadmium]). Az elemek
behelyezésekor vegye ﬁgyelembe a helyes polaritást. A tápegységet ne zárd rövidre.
Hosszabb használaton kívüli időszakokban távolítsa el az elemeket a játékból. A nem újratölthető elemeket ne töltsd újra. Az újratölthető elemeket töltés előtt távolítsa el a játékból. Az
elemeket rendszeresen ellenőrizze. A használt elemeket el kell távolítani a játékból. Az
elemeket kizárólag felnőtt felügyelet mellett lehet kicserélni. Az újratölthető elemeket csak
felnőtt felügyelet mellett szabad tölteni.
Ne dobja a használt elemeket tűzbe, természetbe, vagy háztartási hulladék közé, adja le őket
a gyűjtőhelyeken vagy újrahasznosító létesítményekben.
Ha a játék hangja lelassul, cserélje ki az elemeket.
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Kérjük, kövesse az iránymutatásokat, hogy elkerülje a játék károsodását. A játékot száraz
helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja. Ne szerelje szét, kerülje a kemény
felületekhez való ütődést. A játékot egy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Hosszabb használaton kívüli időszakokban távolítsa el az elemeket a játékból.
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Ezt az eszközt az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó
«szelektív válogatás» szimbólummal kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy a terméket a
2002/96 / CE európai irányelv szerinti szelektív gyűjtési rendszerrel kell kezelni,
így újrahasznosítható és csökkenthető a környezetre gyakorolt káros hatás.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz.
Az elektronikus termékek, amelyek nem tartoznak a különleges gyűjtésbe, potenciálisan veszélyesek a környezetre és a közegészségügyre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.

Figyelem! 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem ajánlott. Apró
alkatrészek. Fulladásveszély.
Importálja és Magyarországon
forgalmazza:
Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14.
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu

Item number :

15 PERC

90 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
France
www.zanzoon.net

©2021 Zanzoon

Egy ha

szoná
amine llat...
ka
kezdő
betűje
L

mi a
Valami, a és...
n,
a
v
hűtőben
a
k
e
in
am
je M
ű
t
e
b
ő
kezd

