
07275 - Masinuta CU RADIOCOMANDA- FIAT 500 RC- varsta 2-6 ani

Va recomandam sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea produsului si pastrati-le pentru consultatii ulterioare.
Masina functioneaza cu 4 baterii AA(R6) de 1,5 Volti. Radiocomanda functioneaza cu 3 baterii alcaline AAA(R3) de 1,5 Volti.

AVERTISMENTE
Pentru siguranta copilului, ATENTIE!
Eliminati orice elemente care fac parte din ambalaj(pungi din plastic, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor, pot deveni risc de asfixiere.

- Nu folositi jucaria pe strada.

- Nu folositi jucaria pe suprafete nisipoase, ude sau pline de praf.

- Verificati in permanenta starea de uzura a jucariei si prezenta semnelor de deteriorare. In cazul in care acestea se constata, nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.

- Utilizarea jucariei se va face numai in prezenta unui adult

- Nu atingeti rotile masinutei in timp ce functioneaza.

- Nu lasati jucaria in apropierea unei surse de caldura si nici in lumina directa a soarelui perioade lungi.

- Este periculoasa utilizarea jucariei pe suprafete inalte sau care nu sunt orizontale, cum ar fi : mese, scaune etc.

- Pot apare anomalii in functionarea jucariei in cazul in care: sunt utilizate doua telecomenzi care au aceeasi frecventa; aceeasi linie de inalta tensiune, aceeasi frecventa a transformatoarelor de
inalta tensiune,exista poluare electromagnetica, prezenta semnalelor undelor radio de la alte aparate .

- Nu apropiati parul de roti in timpul functionarii jucariei, risc de incalcire.

- Portabilitate Radiocomanda aprox 7 m ( aceasta distamta se poate diminua in functie de conditiile de mediu)
Masina: fig. 1A

1. Intrerupator Pornit/Oprit (I/0)

2. Capacul compartimentului bateriilor.

3. Selector pentru sensul de mers

Radiocomanda: fig.B

4. .Buton mers inainte

5. Buton clacson

6. Buton mers inapoi Fig. C

7. Intrerupator Pornit/Oprit ( I/0)

8. Capacul compartimentului bateriilor
Modalitate de utilizareAceasta este o masinuta radio-comandata de la distanta care se deplaseaza in 6 directii diferite: inainte, inapoi, inainte la dreapta, inainte la stanga, inapoi la dreapta, inapoi

la stanga. Datorita rotii centrale, masinuta Danny isi poate schimba directia derapand<DRIFT>. Masina se poate rasuci pe loc. Gratie sistemului de rediocomandare a masinutei, aceasta
poate fi teleghidata de copii incepand de la 2 ani La aceasta varsta copilul foloseste Radiocomanda, apasand butoanele inainte si inapoi observand ce directie ia masinuta. Acest exercitiu ii
permite sa-si dezvolte campul vizual si sa-si imbunatateasca coordonarea miscarilor mainilor. In plus, coordonarea masinutei cu Radiocomanda in chip de volan, face ca jucaria sa fie
intuitiva si atragatoare.De la 3 ani copilul asociaza sensul dat de Radiocomanda miscarilor masinutei cu efectul produs; la imceput va ghida masinuta pana cand aceasta va ajunge in dreptul
unui obstacol. Mai tarziu, va invata sa ocoleascasi sad ea directia dorita masinutei.

FUNCTIONARE

1. Porniti masinuta punand intrerupatorul in pozitia I Pornit(fig A-1)

2. Porniti Radiocomanda mutand butonul Pornit/Oprit in pozitia I Pornit(fig. C-7)
3.Porniti masina apasand butonul telecomenzii: Mers inainte(fig.B-4), mers inapoi (fig B-6)
4. Pentru ca masina sa vireze la stanga sau la dreapta este suficient sa rasuciti Radiocomanda in forma de volan in directia dorita.

5. Pentru a clacsona apasati butonul din centrul volanului.
6. La sfarsitul jocului va recomandam sa opriti functionarea masinutei si a telecomenzii mutand butoanele Pornit/Oprit in pozitia 0 Oprit(fig A-1 si fig C-7)
REGLAREA SENSULUI DE MERS
Daca apasati butonul <<inainte-drept>>(fig B4), este posibil ca masina sa nu mearga in linie dreapta, puteti insa corecta aceasta deplasand selectorul de reglare (figA-3) situat sub volan.
INLOCUIREA SI MONTAREA BATERIILOR

- Inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.

- Desfaceti surubul capacului compartimentului pentru baterii(fig A-2)cu o surubelnita si extrageti bateriile uzate. Pentru Radiocomanda, procedati tot asa (fig C-8) Inlocuiti bateriile uzate cu
cele noi, asigurandu-va ca polaritatea a fost respectata dupa cum este indicat pe produse. Inchideti capacul compartimentelor bateriilor si strangeti suruburile.

- Nu lasati bateriile sau ustensilele utilizate la indemana copiilor.

- NU amestecati bateriile alcaline standart (carbon-zinc) cu baterii reincarcabile(nickel-cadmium)

- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare

- Inlaturati de fiecare data bateriile consumate pentru a evita curgerea din ele a lichidului toxic ce poate deteriora produsul.

- Daca produsul nu este folosit o lunga perioada de timp inlaturati bateriile.

- Extrageti bateriile din masinuta si din Radiocomanda imainte de a arunca jucaria.

- Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru de reciclare special amenajat

- Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile; pericol de explozie

- Daca bateriile au pirdut lichid,extrageti-le si curatati bine jucaria. Deasemenea daca lichidul toxic a avut contact cu mainile, spalati-le si clatiti-le cu apa din abundenta.
- Nu utilizati baterii reincarcabile

- Jucaria nu este conceputa pentru a functiona cu baterii cuLithium; o utilizare necorespunzatoare a jucariei poate fi periculoasa.

- NU amestecati baterii uzate cu baterii noi.
AVERTISMENT: 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.

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI

 Curatarea jucariei se face cu o panza moale uscata sau usor umezita cu apa pentru a nu deteriora circuitele electrice.Nu utilizati solventi sau produse pentru curatare. Cand nu utilizati jucaria,
depozitati-o intr-un loc ferit de caldura, praf sau umezeala.

 Feriti jucaria de caldura, praf, apa si umezeala.
Artsana isi rezerva dreptul de a modifica oricand, fara preaviz continutul acestei brosuri.
Reproducerea, transmiterea, traducerea, chiar si partiala a acestei brosuri, sunt interzise fara acordul prealabil al ARTSANA SpA

LEGENDA

Curent continuu; Conform directivei CE in vigoare si mpdificarilor viitoare.
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, Artsana SpA declara ca aparatul Mod 06620 este conform cu cerintele dispozitiilor Directivei 1999/5/CE. Declaratia de conformitate poate fi consultata pe site: www.chicco.com la

sectiunea PRODUSE CONFORM DECIZIEI COMISIEI EUROPEENE, N*2000/299/EC din 06.04.2000 ; in legatura cu banda de frecventa utilizata de acest produs, aliniata tuturor tarilor
UE. Ca urmare, este vorba despre un produs de clasa1 care poate fi utilizat in toate tarile UE

Fabricat in China; Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26

http://www.chicco.com/

