
Informácie o batériách
Vloženie alebo výmena batérií
VAROVANIE! Aby ste zabránili poškodeniu batérie, prečítajte si  
poriadne tieto inštrukcie. Nedodržiavanie nasledujúcich inštrukcií  
môže spôsobiť vytečenie kyseliny, ktoré môže zapríčiniť  
popálenia, zranenia alebo iné poškodenia.

Produkt vyžaduje: 2 x 1,5V AAA batérie a skrutkovač
• Batérie môže vkladať alebo meniť len dospelá osoba.
• Farebné bzučiaky si vyžadujú 2 batérie typ AAA.
• Otvor na batérie sa nachádza na spodnej strane produktu.
•  Ak chcete vložiť batérie, musíte použiť skrutkovač a odstrániť kryt.  

Vložte batérie tak, ako je to naznačené vo vnútri. Založte kryt späť a priskrutkujte ho.

Tipy na starostlivosť o batérie a údržbu
• Používajte 2 batérie AAA.
•  Uistite sa, že batérie vkladáte správne (pod dozorom dospelej osoby) a vždy sa riaďte inštrukciami výrobcu hračky a batérií.
•  Nemiešajte alkalické, štandardné (karbónovo-zinkové) alebo nabíjateľné (niklovo-kadmiové) batérie.
• Nemiešajte nové a použité batérie.
•  Vložte batérie so správnou polaritou. Póly  +  a  –  musia byť vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri 

priestoru pre batérie.
• Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
• Batérie dobíjajte len pod dohľadom dospelej osoby.
• Pred dobíjaním vyberte nabíjateľné batérie z hračky.
• Používajte len batérie rovnakého alebo podobného typu.
• Neskratujte stabilizátory terminálu.
• Vždy odstráňte z produktu slabé alebo prázdne batérie.
• Ak nebudete produkt používať istú dobu, batérie vyberte.
• Uskladňujte pri izbovej teplote.
• Produkt čistite tak, že ho utriete suchou handričkou.
• Uchovajte tieto inštrukcie v prípade použitia v budúcnosti.

Farebné bzučiaky 
Oživte akúkoľvek hru použitím týchto bzučiakov so štyrmi zábavnými zvukmi!
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Poznámka: Toto zariadenie bolo vyvinuté a testované tak, aby spĺňalo kritériá triedy B digitálnych zariadení, podľa 
15. časti pravidiel a nariadení FCC. Limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu proti nevhodnému rušeniu  
v obytných priestoroch. 

Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vydávať rádiofrekvenčnú energiu, ak nie je nastavené a používané podľa 
inštrukcií, môže dôjsť k nevhodnému rušeniu rádiovej komunikácie. Aj keď neexistuje záruka, že sa rušenie nevyskytne 
aj v prípade špecifickej inštalácie. Ak toto zariadenie zapríčiňuje nevhodné rušenia rádiového alebo televízneho signálu, 
ktorý je ovplyvnený tým, či je zariadenie vypnuté alebo zapnuté, vyzývame užívateľa, aby vyskúšal opraviť rušenie 
postupne nasledujúcimi nastaveniami:
• Preorientujte alebo pretočte prijímaciu anténu.
• Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do úplne inej zástrčky ako je pripojený prijímač.
• Prekonzultujte problém s obchodníkom alebo s technickým expertom na rádio resp. TV.

Nevhodné pre deti 
do 3 rokov.


