
Instrukcja użytkowania IR Angry Birds 700290A
* Proszę uważnie przeczytać przed przystąpieniem do zabawy.
* Zachowaj opakowanie i instrukcję w celach informacyjnych.
* Uwaga! Zabawa pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
* Wygląd produktu może się różnić od ilustracji na opakowaniu.
* UWAGA! Zabawka zawiera małe elementy które mogłyby zostać połknięte. Nie nadaje się dla 
dzieci poniżej 3 lat.

1.Nadajnik:
Jeżeli zasięg staje się zauważalnie krótki należy wymienić baterie na nowe.
2.Pojazd:
Naładuj akumulator w Angry Bird przed rozpoczęciem zabawy. Czas ładowania może się różnić w 
zależności od stanu baterii.
3.Czynności po zakończeniu zabawy:
Uwagi dotyczące używania baterii:
Nie wyrzucaj zużytych baterii !  Baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz oddać do 
punktu utylizacji gdzie zostaną bezpiecznie przetworzone bez niszczenia środowiska.
* Sprawdzaj baterie regularnie pod względem szczelności,wylane natychmiast wyjmij z zabawki.
* Nie trzymaj rozładowanych baterii wewnątrz zabawki.
* Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.
* Wymienne baterie, które mogą być ładowane należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.
* Akumulatory mogą być ładowana tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
* Przy wkładaniu baterii uważać, aby nie odwrócić ich polaryzacji.
* Nigdy nie należy używać baterii różnych producentów i nie mieszać starych z nowymi.
* Używaj tylko zalecanych baterii lub akumulatorów tej samej jakości.
* Nigdy nie zwieraj zacisków.
* Zainstaluj baterie upewniając się, że bieguny „+” i „-”  są rozmieszczone prawidłowo.
* Upewnij się że wyłącznik zasilania zabawki jest wyłączony podczas instalacji baterii.
* Unikaj mieszania baterii i akumulatorów różnych rodzajów oraz starych i nowych ze sobą.
Nie mieszaj baterii alkalicznych i standardowych .
* Usuń wszystkie baterie z pojazdu i nadajnika po zakończeniu zabawy.
*Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.

Uwagi dotyczące baterii przeznaczonych do ładowania typu Ni-MH:
• Nie należy wrzucać baterii do ognia. 
• Nie używaj i nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródeł ciepła takich jak ogień czy grzejnik.
• Nie wolno uderzać lub rzucać akumulatorem o twardą powierzchnię.
• Nie zanurzaj baterii w wodzie, przechowuj baterię w suchym, chłodnym miejscu.
• Nie wolno przeładowywać baterii.
• Nie należy podłączać baterii do gniazdka elektrycznego.
• Nie należy lutować baterii i przebijać akumulatora gwoździem lub innym ostrym narzędziem.
• Nie należy transportować ani przechowywać baterii wraz z metalowymi przedmiotami, takimi jak 
naszyjniki, spinki itp.
• Nie należy rozbierać ani modyfikować baterii.
• Wyłączyć wyłącznik urządzenia po każdym użyciu.
• Należy używać tylko dopasowanej ładowarki ,nie wolno korzystać z innych rodzajów ładowarek. 
Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.
• Akumulator Ni-Mh powinien być ładowany pod nadzorem dorosłych.
• Nie palić, nie rozbierać ani nie zwierać ze względu na możliwość wydostawania się toksycznych 
związków. Baterie należy wyjąć z urządzenia przeznaczonego do złomowania celem zachowania 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



Zasady bezpiecznej zabawy:
Wybierz bezpieczne miejsce do korzystania z zabawki. Nie należy prowadzić pojazdów na ulicy. 
Unikaj jazdy po piasku i kałużach. Powyższe czynności mogą spowodować uszkodzenia 
delikatnych mechanizmów i elektroniki.  Kontroluj powierzchnię przed sobą i unikaj przeszkód. 
Nie pozostawiać pojazdu lub nadajnika w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu przez dłuższy okres 
czasu.
Unikaj pozostawiania pojazdu lub nadajnika na noc poza budynkiem. Wilgoć  jest szkodliwa dla 
elektroniki i mechanizmów wewnętrznych zabawki.
Nie  próbuj rozbierać lub przebudować żadnej z części.
Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawa użytkownika do praw gwarancyjnych.

Czyszczenie i konserwacja:
Zabawka wymaga okresowej konserwacji i czyszczenia.
Ostrzeżenie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci poniżej 36 miesiąca życia, gdyż istnieje 
niebezpieczeństwo zranienia.
Nie stosować substancji chemicznych, ponieważ mogą one zdeformować lub uszkodzić zabawkę.
NIE używać zabawki  na dywanie z grubym włosiem. To może być niebezpieczne ponieważ włókna 
dywanu mogą owinąć się wokół wału i spowodować przegrzanie silnika.

Zakłócenia radioelektryczne:
Czasami chaotyczne zachowanie lub utrata kontroli nad pojazdem jest wynikiem zakłóceń 
spowodowanych przez przewody wysokiego napięcia, transformatory wysokiego napięcia 
niektórych rodzajów budynku, żelbetu itp.  gdzie sygnały  radiowe  wysyłane z nadajnika mogą być 
rozproszone w ten sposób utrudniając sterowanie zabawką.
W przypadku wystąpienia tego typu zachowań lub utraty kontroli, zmień miejsce zabawy.
Zakłócenia występują także jeśli inny pojazd sterowany zdalnie lub radio CB pracuje w sąsiedztwie 
na tej samej częstotliwości.

• Niniejszym,  Nikko Entertainment oświadcza, że ta  zabawka  jest  zgodna z zasadniczymi 
wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. 
Kopię oryginalnej deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem:

Nikko Entertainment, Moskesbaan 8, 4823 AH Breda, Holandia
            

• Ten  produkt  oznakowany  jest  symbolem  selektywnego  sortowania  odpadów  sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że musi być traktowany zgodnie z 
dyrektywą Unii  Europejskiej  2002/96/WE,  i  poddany recyklingowi  aby zminimalizować 
jego wpływ na środowisko. 

Pasja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne (złamania, uszkodzenia 
napędu itp.) powstałe z winy użytkownika , nie są one powodem do uznania reklamacji.


