
                                                                                   Návod k obsluze
V023, A, B - Solární sada hraček 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

V023 - Tato chytrá solární minisada je skvělý způsob,jak se
dozvědět něco víc o síle sluneční energie. Nejsou zapotřebí
žádné baterie a hračky se mohou sestavovat šesti různými
způsoby,abychom se mohli učit,jak se sluneční energie využívá
k pohonu malého motorku. Z dostupných dílů lze sestavit loď,
auto, dva modely letadla, robotického psíka a větráček.
Začněte sestavením centra slunečního motorku a pak postupujte
podle návodu pro zvolenou věc. Až si hračku sestavíte, můžete ji
zase rozebrat a začít si hrát od začátku. Hračka je vhodná pro děti
od 10 let. Sluneční panely mohou být napájeny pomocí 50W
halogenové žárovky.

V023A - Z dostupných dílů lze sestavit loď, auto, dva modely letadla,
robotického psíka a větráček. Začněte sestavením centra slunečního
motorku a pak postupujte podle návodu pro zvolenou věc. Hračka je
vhodná pro děti od 10 let

V023B - Výuková, zábavná stavebnice zaměřená na mechanickou
zručnost. Umožňuje sestavit vždy jeden ze 14ti zajímavých modelů
robotů poháněných motorkem a solárním panelem. Model lze
rozebrat a díly použít pro sestavení jiné varianty.Napájení solárním
panelem (<10V). Díly pro sestavení 14 variant robotů. Doporučený
věk +14 let. Obsahuje malé díly.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno
svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (<
-10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému
zatížení. 

• Vhodné pro děti od 10 let. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit.

Použití:

Vyndejte produkt z obalu a poskládejte dle obrázku v návodu s obrázky.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní 
prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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