
SHARKUAD - Informacje i instrukcja użytkowania 
UWAGA!  Zabawka z GWARANCJĄ firmy  NIKKO      
Pełny system sterowania,jazda do przodu tyłu,lewo,prawo,stop.W zestawie akumulator ładowarka sieciowa oraz 
bateria 9V do pilota.  
Instrukcja obrazkowa przedstawia prawidłową instalację  baterii  9V wewnątrz nadajnika. Przy montażu baterii 
zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (+ -).Nie mieszaj  baterii  starych z nowymi,  nie  zwieraj,  nie  próbuj 
ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania. Baterie przeznaczone do ładowania na czas ładowania  muszą 
być  wyjęte  z  zabawki-ładowanie  wyłącznie  pod  opieką  dorosłych.  Wyjmij  zużyte  baterie  z  zabawki  co 
zapobiegnie  ich wylaniu.W przypadku gdy czerwona lampka LED po włączeniu zasilania  nie  świeci  jasnym 
światłem , należy wymienić baterię. 
Ładowanie akumulatora 
Do  ładowarki  wkładamy  akumulator  rozładowany  całkowicie.  Tylko  w  tym  przypadku  osiągniemy  po 
naładowaniu  maksymalną  jego  pojemność.  Czas  ładowania  to  około  5  godzin  ,  nie  należy  go 
przekraczać.Ładowarka  w  zestawie  nie  jest  ładowarką  automatyczną.  Świecenie  diody  LED  na  ładowarce 
wskazuje  rozpoczęcie  procesu  ładowania. Akumulator  bezpośrednio  po  zabawie  może  być  gorący  –  jest  to 
zjawisko prawidłowe.  Przed umieszczeniem go w ładowarce należy odczekać około 20 minut  aż do do jego 
wystygnięcia.  Ładowanie akumulatora tylko w obecności osoby dorosłej.
SHARKUAD  jest pojazdem  przeznaczonym do okresowego przebywania w wodzie.
Pamiętaj  aby  nie  wyłączać  silników  napędowych  podczas  pokonywania  przeszkód 
wodnych   
 Nie pozostawiaj zabawki  pod działaniem deszczu lub na dłuższy czas pod działaniem bezpośrednich promieni 
słonecznych. Dziwne zachowanie lub utrata kontroli jest powodowane zakłóceniami od CB trafoWN i budynków 
pomiędzy którymi następuje rozproszenie lub zakłócenie sygnałów z twojego nadajnika. W takich przypadkach 
musisz zmienić miejsce zabawy. Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych , serwisowych i informacyjnych. 
Produkt zgodny z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami europejskimi. Przeznaczony dla dzieci od lat 8. 
Małe elementy –możliwość połknięcia. Producent :Nikko Co.Ltd  Japonia ,fabryka: Hong Kong, Chiny.Malezja. 
Importer   Dystrybutor:  Pasja  Sp.  z  o.o.35-205  Rzeszów  ul.  Przy  Torze1  tel/fax  (17)  8630-413,8630-425, 

. .  wwwpasja-rc pl
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