
Interaktywny piesek

Instrukcja obsługi

Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Sterowanie
Zabawka jest obsługiwana za pomocą przełącznika na pilocie kablowym. Regulacja 
obejmuje 3 funkcje:
- wyłącznik,
- chodzenie/ spacer,
- wydawanie dźwięków i machanie ogonem.

Wymiana baterii:
● za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii,
● włóż 4 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) - pamiętaj o prawidłowej biegunowości baterii,
   zaleca się używanie baterii alkalicznych,
● załóż pokrywę i dokręć ją starannie,
● dzieci nie mogą samodzielnie wymieniać baterii,
● używaj tylko zalecanych baterii,
● jednocześnie nie należy używać różnych typów baterii,
● jednocześnie nie wolno używać baterii nowych i używanych,
● wyjmij baterie z zabawki, kiedy nie jest ona używana,
● stare, zużyte baterie zanieś do przeznaczonego do tego miejsca zbiórki,
● styki baterii nie mogą być naruszone/ uszkodzone,
● nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Ostrzeżenie: Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. W komplecie znajduje
się długi  kabel,  który stanowi  ryzyko uduszenia się.  Występuje również ryzyko połknięcia
drobnych  cześci.  Opakowanie  nie  jest  zabawką,  należy  natychmiast  usunąć  wszystkie
elementy opakowania i przechowywać je zdala od dzieci. Dziecko, które bawi się zabawką
musí być pod stałym nadzorem osoby dorosłej. 

Ochrona środowiska naturalnego. 
Informacje o  utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu  okresu  przydatności  do  użycia  nie  wolno  wyrzucać  produktu  do  odpadów
domowych.  Aby dokonać  właściwej  utylizacji  produktu,  należy  oddać je  w wyznaczonym
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując  prawidłowej  utylizacji  pomagasz  zachować  cenne  zasoby  przyrodnicze  i
wspomagasz  prewencję  przeciw  potencjalnemu  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 wolno wyrzucać zużytych baterii  do odpadów domowych,  należy je oddać w miejscu
zapewniającym odpowiedni ich recykling.



Serwis
Jeżeli  po  zakupieniu  produktu  stwierdzisz,  że  jest  on  uszkodzony,  skontaktuj  się  ze
sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.  Reklamacja  nie będzie  uznana,  jeżeli  wprowadzono zmiany w produkcie  lub nie
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
-  naturalnego  zużycia  elementów  pracujących  produktu  w  trakcie  jego  normalnego
użytkowania,

-  czynności  serwisowych  związanych  ze  standardową  konserwacją  produktu  (np.
czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne,
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi
i  nie  odpowiada  za  błędy  powstałe  w  druku.  Ilustracje  i  opisy  mogą  odbiegać  od
rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.


