
INTERAKTIVNÍ KONÍK (VODÍTKO)
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.  
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

OVLÁDÁNÍ
Hračka se ovládá pomocí vypínače na kabelovém dálkovém ovládání – možnost  tří nastavení:

- vypnuto / - chůze 
- vydávání zvuků a vrtění ocáskem.

BATERIE  – instalace a výměna : 
Požadované baterie: 4 x AA  1,5 V (nejsou součástí balení) 
 - použijte šroubovák k otevření ochranného krytu na baterie
 - vložte 4 ks AA baterie
 - při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu
 - doporučujeme použít alkalické baterie
 - instalujte zpět ochranný kryt a pořádně jej utáhněte.
Pozn.: Nikdy nenechávejte své děti měnit baterie, tuto práci by měla vždy vykonat dospělá osoba. 
 - použijte pouze baterie, které jsou doporučeny
 - nemixujte různé druhy baterií
 - nemixujte nové a použité baterie
 - odstraňte baterie z hračky, pokud není používána
 - odstraňte z hračky staré baterie a odevzdejte je na sběrném místě
 - kontakty baterií nesmí být porušeny nebo zoxidovány
 - nepokoušejte se nabít baterie, které k tomu nejsou určeny
 - nabíjecí baterie musí být před znovunabitím odstraněny z hračky
 - baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby

VAROVÁNÍ: Hračka není vhodná pro děti do tří let. Její součástí je dlouhý kabel - nebezpečí zaškrcení.  Nebezpečí vdechnutí 
či pozření malých částí. Balicí materiál není hračka. Odstraňte ihned všechen balicí materiál z dosahu dítěte. Je nezbytný 
neustálý rodičovský dohled nad dítětem, které si s hračkou hraje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do do-
movního 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 lidské 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 častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení)
- 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 nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nut-
né dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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