
07823 - Masinuta cu telecomanda ROBOCHICCO, varsta 2-6 ani
Inainte de utilizare cititi si pastrati pentru consultari viitoare aceste instructiuni de folosire.
Masinuta functioneaza cu 4 baterii alcaline de tip <<AA>>, de 1,5 V iar telecomanda cu 3 baterii alcaline de tip <<AAA> de 1,5 V.
Bateriile nu sunt incluse in pachet. Frecventa de functionare este: 27.145MHz.
AVERTISMENT: pentru siguranta copilului atentie:

AVERTISMENTE:
- inlaturati elementele care fac parte din ambalaj(ex: pungi, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor; risc de
asfixiere.
- Verificati constant starea de uzura a produsului iar in cazul in care apar deteriorari nu-l mai folositi si nu-l lasati la indemana
copiilor.
- nu utilizati jucaria in alta modalitatae decat cea pentru care a fost conceputa.
- Utilizarea acestui produs se va face numai sub supravegherea permanenta a unui adult.
- Nu atingeti rotile in timpul functionarii
- Nu utilizati jucaria pe strada
- Nu utilizati jucaria pe suprafete cu praf, umede sau cu nisip.
- Nu lasati jucaria expusa in lumina directa a soarelui, perioade indelungate de timp.
- Nu apropiati parul de roti in timpul functionarii-risc de agatare.
- E periculoasa utilizarea jucariei pe suprafete la inaltime care nu se afla la orizontala, mese, scaune etc.
Functionalitatea jucariei poate fi defectuoasa datorita interferentelor radio cauzate de: utilizarea simulktana a doua jucarii care
functioneaza cu aceeasi frecventa, cabluri de inalta tensiune; transformatoare de inalta tensiune; anumite tipuri de
cladiri/pereti;poluare electromagnetica;prezenta semnalelor radio emise de alte aparate.
Distanta maxima de actiune a telecomenzii este de aprox 7 metri(poate diminua in functie de conditiile ambientale)
Vehicul: Fig A
1) intrerupator pornit/oprit(I/O)
2) Capacul compartimentului bateriilor
Radiocomanda fata: FigB
1) Buton pentru mers inainte
2) Buton pentu mers inapoi
3) Buton manevra stanga
4) Buton manevra dreapta
5) Buton lumini si sunete
Radiocomanda spate: Fig C
1) Intrerupator pornit/oprit(I/O)
2) Capacul compartimentului bateriilor
Transformare: Fig. D-E-F (pentru explicatii, vedeti capitol<<transformare>> )
JOCUL
Aceasta jucarie este un vehicul radiocomandat care poate fi utilizat in 2 modalitati: masina si robot. In ambele configuratii, jucaria
poate fi comandata de la distanta.
FUNCTIONAREA JUCARIEI
1) Puneti in functiune vehiculul(fig A-1) si telecomanda (fig.C-1) mutand butonul intrerupatorului Pornit/Oprit in pozitia I
2) Actionati vehiculul apasand butonul telecomenzii (fig B)
3) Cand apasati butonul central (figB-5) veti auzi sunete si se vor aprinde lumini
4) La sfarsitul jocului va recomandam sa opriti functionarea vehicululu 9figA-1) si a telecomenzii (figC-1) mutand cele doua
cursoare in pozitia <<O>>
TRANSFORMARE
Vehicolul se transforma din robot in masina prin 3 miscari simple:
1) Coborati bratelele pe langa corp (figD)
2) Lasati capul pe spate(figE)
3) Rabatati corpul catre sol (figF)
Pentru a transforma jucaria din masina in robot, urmariti procedusa descrisa mai sus, in sens invers.
MONTAREA/INLOCUIREA BATERIILOR
- inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.
- Pentru inlocuirea bateriilor desfaceti subul capacului compartimentului pentru baterii(figA-2 pentru masina si fig C-2 pentru
telecomanda). Ridicati capacul si extrageti bateriile uzate/ inlocuiti-le cu cele noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe
produs. Asezati capacul in locul sau si strangeti surubul bine.
Utilizati baterii alcaline asemanatoare sau echivalente cu cele recomandate pentru functionarea produsului.
Nu lasati baterii sau ustensile la indemana copiilor.
Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
Inlaturati intotdeauna bateriile consumate din produs, pentru a evita curgerea lichidului toxic din acestea, lichid care ar putea deteriora
produsul iremediabil.
In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata, inlaturati bateriile.
Extrageti bateriile din jucarie atunci cand o eliminati.
Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, eliminati-le respectand trierea selectiva.



Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca-risc de explozie
Daca bateriile au pierdut lichid, curatati bine compartimentul pentru baterii si in cazul in care ati avut contact cu acesta, spalati si
clatiti bine mainile.
Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor, acestia ar putea diminua capacitatea de functionarea a jucariei.
Jucaria nu este conceputa pentru functionarea cu acumulatori ce contin lithium. ATENTIE o utilizare improprie poate genera pericole.

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.
DECLARATIE DE CONFORMITATE mod 07823
Prin prezenta, Artsana S.p.A.declara ca aparatul este conform exigentelor esentiale si a altor dispozitiipertinente ale directivei
1999/5/CE. O copie a declaratiei de conformitate completata cu directiva europeana 1999/5/CE poate fi consultata pe site-ul
www.chicco.com-sectiunea produse. Conform deciziei Comisiei Europeene Nr. 2000/299/CE din 06/04/2000, banda de frecventa
utilizata de produs este armonizata in toate tarile UE. In consecinta este vorba despre un produs de clasa 1 care poate fi utilizat
liber in toate tarile UE.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
- Curatarea jucariei se va face cu o laveta delicata.
- Feriti jucaria de socuri, caldura, praf, nisip, umiditate si apa.

ARTSANA S.p.A.isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in instructiunile de utilizare.
Reproducerea, transmiterea, copierea, traducerea chiar si partiala a acestor instructiuni fara aprobare Artsana, sunt strict interzise.
GARANTIE
Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand
recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate
unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele
legale din tara de unde este achizitionat produsul.
Legenda:

Curent continuu; 2051 Conform Directivelor CE in vigoare Avertisment!
Fabricat în China
Producător: Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucureşti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel:0742070704, /fax:
021/231.06.26

Eticheta
07823 - Masinuta cu telecomanda ROBOCHICCO, varsta 2-6 ani
Jucaria se poate transforma din masinuta in robot in numai 3 miscari, favorizand coordonarea manuala. Functioneaza cu telecomanda
si poate fi manevrata de la distanta in 4 directii.Merge drept, vireaza, emite sunete si lumini.Copilul descopere activitati manuale
diferite. Utilizarea jucariei favorizeaza intelegerea actiunii: cauza-efect, copilul descopere ca fiecare buton corespunde unei miscari
diferite a jucariei.Fabricat în China Producător: Artsana SpA – Italia Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucureşti,
sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel:0742070704, /fax: 021/231.06.26

http://www.chicco.com-sectiunea



