
INTERAKTÍV KISKUTYA 
Használati útmutató

ELEMEK BEHELYEZÉSE: A játék alján nyissa ki a tépőzárat és csavarozza le az elemnyílás fedelét. 
Helyezzen be 4 db 1,5 V-os AA típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére. 
Illessze és csavarja vissza a helyére a fedelet. Az elemek nem részei a készletnek. 
MEGJEGYZÉS: a játékot egyenletes felületre 
helyezze és biztosítson elegendő szabad területet 
a mozgásához. Védje a terméket víz és nedvesség 
hatásától. Ha már nem használja a játékot, mindig 
kapcsolja ki.
A JÁTÉK HASZNÁLATA: Az elemnyílás fedelénél 
található kapcsolót állítsa ON állásba. A kiskutya 
elkezd mozogni és ugatni. Majd kis időre megáll. 
A funkció újraindításakor hangjelzés hallható.

FIGYELMEZTETÉS:
•  Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű  

alkalikus elemeket használjon.
• Az elemek behelyezését kizárólag felnőtt személy végezheti.
• Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet.
• Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak.
• Kizárólag Ni-Cd vagy NiMH elemeket töltsön újra.
• Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának!
• Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
• Az elemeket tartsa távol a gyerekektől.
• Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket!
• Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme 
mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:
* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!

Környezetvédelem
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. 
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval 
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló 

körülmények során fellépő hibákra. A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem 
megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a 
termék továbbfejlesztése céljából.

HU
CZ NÁVOD K POUŽITÍ 
INSTALACE BATERIÍ: Ve spodní části odlepte suchý zip a odšroubujte kryt baterií. Vložte 4ks baterií 1,5V typu AA. Dbejte na správnou polaritu 
baterií. Kryt baterií nasaďte zpět a zašroubujte. Baterie nejsou součástí dodávky.
POZNÁMKA: výrobek používejte na rovné a dostatečně velké ploše. Zabraňte styku s vodou či vlhkem. Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej.
POUŽITÍ: u krytu baterií přepněte vypínač do pozice ON. Štěňátko začne štěkat a pohybovat se. Po chvíli přestane. K obnovení funkce dojde po 
zvukovém signálu.

UPOZORNĚNÍ:
• Používejte pouze kvalitní alkalické 
baterie stejného typu.
•  Vložení baterií může provádět jen 

dospělá osoba.
•  Při použití baterií nekombinujte různé 

typy baterií ani nekombinujte použití 
starých a nových baterií jednoho typu.

•  Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické 
baterie!

•  Baterie by mohly vytéct nebo 
explodovat.

•  Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.
•  Baterie nevystavujte působení horka, 

slunečního záření či jiných zdrojů horka!
•  Baterie nevhazujte do ohně!
•  Baterie udržujte mimo dosah dětí.
•  Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, 

vyjměte baterie z přístroje.
•  Baterie nevhazujte do běžného 

odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
•  Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se 

ihned řiďte následujícími pokyny:
•  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lid-
ské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v 
přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k 
použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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