
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
INSTALACJA BATERII: Odsłoń komorę baterii odlepiając rzepa znajdującego się od spodu i odkręć pokrywę. 
Włóż 4 szt. baterii 1,5V typu AA. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę z powrotem i zakręć. 
Baterie nie są dostarczane z zabawką.
WSKAZÓWKA: Używaj wyrobu na płaskiej i odpowiednio dużej powierzchni. Nie dopuszczaj do zetknięcia się  
z wodą bądź wilgocią. Jeżeli nie używasz wyrobu, wyłącz go.
SPOSÓB UŻYCIA: Przełącz wyłącznik znajdujący się obok komory baterii w pozycję ON. Szczeniaczek zaszczeka  
i zacznie się poruszać. Po chwili przestanie. Do ponownego wykonania tych czynności dojdzie po wydaniu  
sygnału dźwiękowego (np. klaśnięcie) lub po dotknięciu szczeniaka po grzbiecie.
OSTRZEŻENIE:
- Używaj tylko najwyższej jakości 

baterii alkalicznych tego samego 
typu.

- Baterie może wkładać tylko 
osoba dorosła.

- Nie wolno mieszać ze sobą baterii 
różnego typu, ani nowych za 
starymi tego samego typu.

- Nie wolno ładować baterii 
zwyczajnych bądź alkalicznych!

- Może dojść do wycieku 
elektrolitu lub eksplozji.

- Ładować można tylko baterie 
Ni-Cd i NIMH.

- Nie wystawiaj baterii na działanie 
gorąca, promieni słonecznych 
bądź innych źródeł ciepła!

- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Baterie trzymaj w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia 

przez dłuższy czas, wyjmij z 
niego baterie.

- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem! Jeżeli dojdzie do kontaktu 
elektrolitu z oczami, kieruj się następującymi wskazówkami:
* W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj 
do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, 
gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw poten-
cjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 
utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich 
recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu 
stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmia-
ny w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywają-
cych się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytko-
wanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyroby, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidło-
wych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowane-
go przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy 
powstałe w druku.
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