
LEVITUJÍCÍ TERČ SPACE GUN
model č.: 3362

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento 
produkt další osobě, předejte ji i tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Varování: Tato hračka není určena pro děti do 3 let. 

SESTAVENÍ PRODUKTU:
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CZ

Stiskem připevněte 
nástavce na míčky na 
ramena terče.

Pokud k napájení zařízení 
používáte baterie, 
odšroubujte kryt baterie 
pomocí křížového 
šroubováku.

Pokud k napájení zařízení 
používáte USB, zapojte 
kulatý konec kabelu USB 
do zařízení a druhý konec 
do standardního portu 
USB síťového adaptéru, 
který je součástí balení.

Zapněte zařízení. Vypínač 
ON/OFF najdete na zadní 
straně.

Nabijte svou pistoli 
pěnovou šipkou, 
natáhněte táhlo, zamiřte 
a vystřelte.

Vložte 4 baterie AA 
1,5 V (nejsou součástí 
dodávky). Při vkládání 
dbejte na jejich správnou 
polaritu. Nasaďte kryt 
zpět a zajistěte jej 
šroubky. 

Umístěte jeden míček na 
každý nástavec.

Otáčením knoflíků 
upravte proud vzduchu  
a vznášející se míčky 
budou levitovat výše 
nebo níže.
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Upozornění: 
• Pokud chcete zařízení napájet přes USB kabel je nutné nejprve vyjmout baterie. USB kabel nikdy nepřipojujte,  

pokud jsou v přístroji vložené baterie.
• Terč používejte pouze ve vnitřních prostorách bez průvanu. Proudění vzduchu v okolí terče může způsobit stržení 

míčku mimo proud vzduchu z nástavce, který jej udržuje ve vzduchu. 

POPIS ČÁSTÍ: 

POKYNY PRO BATERIE:
Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Při jejich vkládání dodržujte předepsanou polaritu. Vybité baterie vyjměte 
okamžitě z hračky. Použité baterie řádně zlikvidujte (odevzdejte je na místě k tomu určeném). Vyjměte baterie, když 
výrobek nepoužíváte. Doporučuje se používat alkalické baterie stejného typu. Použité baterie nevhazujte do ohně.

• NEMÍCHEJTE staré a nové baterie 
• NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie 
• NEZKRATUJTE kontakty baterie
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Hlaveň  
Dolet střely cca 8m

Spoušť

Táhlo pro natažení před výstřelem

Levitující míčky

Nástavce na míčky 
(ve tmě svítí)

Nastavitelná regula-
ce proudu vzduchu



ZÁRUKA
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 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 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 nutné 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 případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

SERVIS
Pokud má Vaše zařízení nějaký problém, obraťte se na prodejce, který Vám zajistí autorizovaný servis. 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. Výrobce ani prodejce nebude odpovědný za výsledky údržby nebo 
oprav neoprávněnými osobami. Uživatel se nesmí pokoušet o žádné opravy zařízení nebo jeho příslušenství. Požádejte  
o opravu prodejce. Otevírání zařízení neautorizovanými agenturami není povoleno a zaniká jakýkoli nárok na záruku. Každý 
produkt ve výrobě prošel systematickým ověřováním. Výkon je stabilní a není nutné provádět kalibraci a validaci. Pokud Váš 
produkt nedosáhne očekávaného výkonu a základní funkce se při běžném používání změní, obraťte se na prodejce.

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 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.
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