
07414-Circuit auto Chicco "Stop&Go" 4 in 1 , varsta 2ani+
E recomandat sa cititi aceste instructiuni de utilizare si sa le pastrati pentru utilizari ulterioare.. Aceasta jucarie functioneaza cu 3 baterii alcaline AAA de 1,5 Volti care nu sunt incluse.
Avertismente!
Pentru siguranta copilului atentie:
- Pungile din plastic si si alte componente care fac parte din ambalaj(legaturi, elemente de fixare etc) trebuie inlaturate inainte de utilizare si nu trebuie lasate la indemana copiilor; pericol de
sufocare.
- verificati permanent starea de uzura a produsului si prezenta eventualelor deteriorari. Daca produsul prezinta urme de deteriorare nu il mai folositi si nu-l lasati la indemana copiilor.
_ asamblarea jucariei trebuie facuta numai de catre un adult.Utilizarea jucariei trebuie facuta numai sub supravegherea unui adult.
_ recomandat numai pentru uz domestic
- Utilizati jucaria numai pe suprafete plane si stabile nu o utilizati pe suprafete la inaltime(mese, paturi etc) pozitionati circuitul departe de obstacole si de locuri care pot fi periculoase(scari,usi etc)
Nu utilizati jucaria pe strada
-NU atingeti rotile vehiculului in timpul functionarii.
- Nu utilizati jucaria pe suprafete ude, cu nisip sau praf.
Conservati departe de surse de caldura directa, praf si umiditate.
Nu apropiati parul de rotile in miscare, risc de agatare.
_ produsul nu trebuie demontat sau modificat de catre cumparator.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Jocul este format dintr-un circuit, un garaj cu 2 etaje si o parcare. Copilul poate face curse pe circuit in dublu sens (fig.A1), poate face masinile sa coboare pe rampa(figA2) pentru a ajunge la
standul de oprire electronica(figA3) si sa urce iar la primul etaj cu ascensorul mecanic(fig.A4)
In standul de oprire va gasi elevatorul mecanic si o pompa cu benzina cu lumini si sunete. JUcaria este furnizata impreuna cu 2 masinute Turbo Touch cu retro-frictiune(figA5-A6)
ASAMBLAREA JUCARIEI
LISTACOMPONENTELOR CIRCUITULUI (figB)
1 Zona de oprire
2 coloana ascensor spate
3 Ascensor cu coloana fata
4 Baza spate
5 Perete garaj
6 Rampa inferioara
7 Rampa superioara
8 Coloana laterala(x2)
9 Baza etaj 1
10 Coloana portanta
11 Circuit parte superioara
12 Circuit parte inferioara
13 Trambulina pentru salturi
14 Arcada Start

15. Bariere acces rampa

16. Bariere iesire rampa
APLICAREA ETICHETELOR AUTOCOLANTE
Inainte de a incepe asamblarea, lipiti etichetele dupa cum este indicat in fig. C. Utilizati ca referinta suplimentara si imaginile de pe ambalaj.
ASAMBLAREA CIRCUITULUI
Urmariti instructiunile de la fig. D-R.Verificati in permanenta ca piesele sunt corect asamblate(acolo unde este indicat sistem de blocare<<click>>)
FUNCTIONAREA JUCARIEI
POrnirea: pentru a utiliza functiunile electronice ale jucariei plasati intrerupatorul in pozitia I (fig. S1)
Lift: fig. T1
Pompa benzina: fig. T2
Pod mobil: fig. T3

Functionarea masinutelor:Masinutele din pachet sunt vehicule mecanice care functioneaza prin retrofrictiune si au doua caracteristici importante:
- apasand pe ele, le puteti opri sau demara.
- deplasand maneta de sub masinute, le treceti de pe modalitate retrofrictiune(pentru cursa de circuit)la roti libere.
Avertisment: INLOCUIREA SI MONTAREA BATERIILOR
- Inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult
- pentru a inlocui bateriile:

1. Desfaceti surul compartimentului bateriilor cu ajutorul unei surubelnite

2. Desfaceti capacul si introduceti bateriile noi respectand polaritatea dupa cum e indicat pe produs.

3. Inchideti compartimentul si insurubati
- Utilizati numai baterii alcaline asemanatoare sau echivalemte cu cele recomandate de producator.
- Nu amestecati baterii alcaline, standard(carbon-zinc) cu baterii reincarcabile(nickel-cadmium)
- Nu amestecati baterii descarcate cu baterii noi
- NU lasati bateriile sau ustensilele utilizate la inlocuire, la indemana copiilor.
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
- Eliminati intotdeauna bateriile descarcate din produs pentru a evita eventualele curgerile de lichid toxic care ar putea deteriora jucaria.
- Inlaturati bateriile in cazul in care nu utilizati produsul perioade indelungate
- Extrageti bateriile din produs inainte de a-l elimina.
Nu aruncati bateriile in foc, in natura, eliminati-le corespunzator la centrele de colectare special amenajate.
Daca bateriile genereaza pierderi de lichid, inlocuiti-le imediat curatand foarte bine compartimentul lor si spalati mainile daca au avut contact cu lichidul toxic.
Nu incercati sa incarcati bateriile care nu se pot incarca; ar putea exploda.
Nu este recomandata utilizarea bateriilor reincarcabile, acestea ar putea diminua calitatea functionarii jucariei.
IN cazul in care totusi utilizati baterii reincarcabile, extrageti-le din produs atunci cand doriti sa le incarcati . Aceasta se va face numai sub supravegherea unui adult.
Jucaria nu este prevazuta sa functioneze cu baterii pe baza de Lithium. AVERTISMENT: O utilizare improprie poate genera conditii de pericol.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că
produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile
menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea
consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul
dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă
aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu

gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile ( Hg=
Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de
echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare
disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Curatati jucaria cu o laveta moale, uscata sau usor umezita astfel incat sa nu deteriorati circuitele electrice.Nu utilizati solventi sau detergenti pentru curatare.

ARTSANA S.p.A. Isi rezerva dreptul sa modifice in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in aceste modalitati de utilizare. Reproducerea , transmiterea, transcrierea si traducerea in
alta limba, chiar si partiala si sub orice forma sunt absolut interzise fara autorizatia de la ARTSANA.
Fabricat in China
GARANTIE:
Acest produs are garantie pentru defectiunile de conformitate, in conditii normale de utilizare , conform instructiunilor din aceasta brosura. Garantia nu poate fi aplicata in cazul defectiunilor
aparute in urma unei utilizari improprii sau a accidentelor.. Durata perioadei de garanti pentru defectiunile de conformitate variaza in functie de legislatia fiecarei tari.

Producator: Artsana SpA-Italia.Importator si distribuitor: Paralela
Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector 2.tel/fax:
021/231.06.26


