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JEZDICÍ ŠNEK

Přečtěte si prosím tyto informace a uschovejte pro budoucí použití.

Popis
Jezdicí šnek s  veselou melodií a  točící se barevnou ulitou pobízí dítě, aby za  ním stále 
lezlo. Šnek má navíc v ulitě ukrytou skládačku s chrastítky a korálky, které rozvíjí motorické 
schopnosti malého dítěte. Oranžová hlavička na ulitě vydává po zmáčknutí pískací zvuk.
Pro lepší seznámení dítěte s hračkou doporučujeme, aby si rodič hrál poprvé s dítětem.

Obsah balení:
Šnek na kolečkách  Skládací díl s chrastítky, korálky a pískací hlavičkou.

JAZDIACI SLIMÁK

Prečítajte si prosím tieto informácie a uschovajte ich pre budúce použitie..

Popis
Jazdiaci slimák s veselou melódiou a točiacou sa farebnou ulitou nabáda dieťa, aby za ním stále 
liezlo. Slimák má navyše v ulite ukrytú skladačku s hrkálkami a korálkami, ktorá rozvíja motorické 
schopnosti malého dieťaťa. Oranžová hlavička na ulite vydáva po stlačení pískací zvuk.
Pre lepšie zoznámenie dieťaťa s hračkou odporúčame, aby sa rodič hral prvýkrát s dieťaťom.

Obsah balenia:
Slimák na kolieskach  Skladací diel s hrkálkami, korálkami a pískacou hlavičkou.

Pozor: Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly a úchyty.
Použitý obal odložte na sběrné místo určené obcí.
Zajistěte, aby se do motorizované části nedostaly vlasy dítěte.
Čištění: Omývejte vlhkým hadříkem
Styly a barvy se mohou lišit.

Zaistite, aby sa do motorizovanej časti nedostali vlasy dieťaťa.
Pozor: Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly a úchytky.
Použitý obal odložte na zberné miesto určené obcou.
Čistenie: Umývajte vlhkou handričkou.
Štýly a farby sa môžu líšiť.

Uvedení do provozu:
Umístěte ulitu se skládačkou na  šneka 3  a  zajistěte, aby drážky ulity a  kol šneka do  sebe 
zapadaly 4 . Stiskněte tlačítko na  ocasu šneka 5  a  sledujte, jak se šnek a  ulita pohybuje 
za doprovodu veselé melodie. Ulita je skládací díl s chrastítky a korálky, která může být použita 
i  samostatně 6 . Po  zmáčknutí oranžového obličeje skládací díl píská 7 . Chcete-li zastavit 
jezdicího šneka, stiskněte zelené tlačítko na přední straně 8 .

Výměna baterií:
Pro vložení baterií odšroubujte křížovým šroubovákem kryt baterií (na spodní straně šneka)  
1  a vložte 3x 1,5 V AA (LR6) baterie dle správné polarity, jak je uvedeno na  2 . Nasaďte zpět 

kryt baterií a dbejte na to, aby došlo k jeho řádnému uzavření. Vyjměte prosím baterie, pokud 
není hračka delší dobu používána.

Uvedenie do prevádzky:
Umiestnite ulitu so skladačkou na  slimáka 3  a  zaistite, aby drážky ulity a  kolies slimáka 
do  seba zapadali 4 . Stlačte tlačidlo na  chvoste slimáka 5  a  sledujte, ako sa slimák a  ulita 
pohybujú za sprievodu veselej melódie. Ulita je skladací diel s hrkálkami a korálkami, ktorý 
môže byť použitý aj samostatne 6 . Po stlačení oranžovej hlavičky, skladací diel píska 7 . Ak 
chcete zastaviť pohybujúceho sa slimáka, stlačte zelené tlačidlo na prednej strane 8 .

Výmena batérií:
Pre vloženie batérií odskrutkujte krížovým skrutkovačom kryt batérií (na spodnej strane slimáka)
1  a vložte 3x 1,5 V AA (LR6) batérie podľa správnej polarity, ako je uvedené na  2 . Nasaďte 
späť kryt batérií a dbajte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavretiu. Vyberte prosím batérie, 
ak nie je hračka dlhšiu dobu používaná.

Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) baterie. Baterie 
jsou součástí pouze pro demonstrační účely.

Pro tento výrobek není vhodné používat 
dobíjecí baterie.

Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) batérie. Batérie
sú súčasťou len pre demonštračné účely.
Pre tento výrobok nie je vhodné používať

dobíjacie batérie.

UPOZORNĚNÍ
 Ujistěte se, že jsou baterie vloženy dle správné polarity (+) a (-), viz. označení v krytu pro baterie.
 Výměna baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem.
 Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů, například dobíjecí a alkalické baterie, 

nebo baterie různých značek.
 Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
 Nabíjecí baterie musí být před nabíjením odstraněny z produktu.
 Výměna a dobíjení baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem. 
 Vyvarujte se zkratu kontaktů baterií.
 Vybité baterie vyjměte z výrobku.
 Likvidujte vybité baterie bezpečně dle místních předpisů a nikdy nevhazujte baterie do ohně.
 Nepokoušejte se výrobek nebo jakékoliv části tohoto výrobku připojit do elektrické sítě.
 Pravidelně kontrolujte stav vložených baterií a zda výrobek nejeví známky poškození elektrických 

součástí. Při zjištěné závadě se nesmí výrobek používat.
 Pokud není výrobek po delší dobu používán, vyjměte z něj baterie.
 Uschovejte si výše uvedené informace pro budoucí použití.

UPOZORNENIE
 Uistite sa, že sú batérie vložené podľa správnej polarity (+) a (-), viď. označenie v kryte pre batérie.
 Výmena batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
 Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov, napríklad dobíjacie a alkalické batérie, 

alebo batérie rôznych značiek.
 Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
 Nabíjacie batérie musia byť pred nabíjaním odstránené z produktu.
 Výmena a dobíjanie batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
 Vyvarujte sa skratu kontaktov batérií.
 Vybité batérie vyberte z výrobku.
 Likvidujte vybité batérie bezpečne podľa miestnych predpisov a nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
 Nepokúšajte sa výrobok alebo akékoľvek časti tohto výrobku pripojiť do elektrickej siete.
 Pravidelne kontrolujte stav vložených batérií a či výrobok nejaví známky poškodenia elektrických súčastí. 

Pri zistenej závade sa nesmie výrobok používať.
 Pokiaľ nie je výrobok po dlhšiu dobu používaný, vyberte z neho batérie.
 Uschovajte si vyššie uvedené informácie pre budúce použitie.
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