INTERAKTÍVNE MAČIATKO
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
V spodnej časti odlepte suchý zips a odskrutkujte kryt batérií. Vložte 4 ks batérií 1,5V typu AA. Dbajte na správnu polaritu
batérií. Kryt batérií nasaďte späť a zaskrutkujte. Batérie niesú súčasťou dodávky.
POZNÁMKA
Výrobok používajte na rovnej a dostatočne veľkej ploche. Zabráňte styku s vodou alebo vlhkom. Pokiaľ výrobok
nepoužívate, vypnite ho.
POUŽITIE
Pri kryte batérií prepnite vypínač do pozície ON. Šteniatko začne brechať a pohybovať sa. Po chvíli prestane. Funkcia sa
obnoví po zvukovom signále.
UPOZORNENIE
• používajte iba kvalitné alkalické batérie rovnakého typu
• vkladanie batérií môže vykonávať iba dospelá osoba
• pri použití batérií nekombinujte rôzne typy batérií, ani nekombinujte použitie starých a nových batérií iného typu
• nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie!
• batérie by mohli vytiecť alebo explodovať
• nabíjajte iba Ni-Cd a NiMH batérie
• batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla
• batérie nevhadzujte do ohňa!
• batérie udržujte mimo dosah detí
• pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie
• batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií
• pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom!
• pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.
Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného
odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo.
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie
podrobnosti si vyžiadajte
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.
Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.
SERVIS
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte
pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo
ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému
opotrebovaniu a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych alebo poškodených médií a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko
prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.

