
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V428C Růžové letadlo s příslušenstvím 

Popis:

Otevírací rovina s odnímatelnými křídly vám také umožní hrát na zemi. Na palubě najdete vše, 
co potřebujete pro pohodlnou cestu na konec světa. Akumulátorové letadlo. Po stisknutí 
tlačítek vydává zvuky známé ze skutečného letiště, vč. přistání . Rozsvítí se barevnými LED 
diodami . Navíc hraje melodii . Letoun byl vybaven pohyblivými koly .

V letadle čeká na cestující pilot . Na palubu si vezme elegantního cestovatele a letušku. Během
letu je kromě úžasných výhledů za oknem k dispozici občerstvení, které bude dodáváno na 
speciálním vozíku . Vozík je vybaven koly. Samozřejmě nemůžete cestovat bez zavazadel, 
takže sada obsahuje dva otevíratelné kufry s odnímatelnými držadly . Aby během jízdy nerušili
(nebo ještě horší, turbulence!), Lze je umístit do zavazadlového prostoru na dveře.

Letadlo obsahuje ovládací prvky v kabině pilota a vybavení nezbytné pro provoz během letu , 
například troubu nebo dřez. Sada obsahuje také samolepky, díky nimž budou tyto prvky ještě 
barevnější a „skutečnější“. Samolepky lze také vložit do kufrů. *

Vybavení letadla je pohyblivé . Umyvadlo lze vyjmout, pod dřezem je také zásuvka na drobné 
předměty. Sedadla lze umístit podle potřeby: dopředu, dozadu nebo do strany ve směru letu.

V sadě:

Otevírací rovina s odnímatelnými křídly a koly

2x pohyblivé postavy: cestující a letuška

2x křesla

2x otevíratelné kufry s odnímatelnými držadly

Vozík na občerstvení s kolečky

Odnímatelné umyvadlo

Extra nálepky

Lze připojit kufry a křesla.

Rozměry:

Balení: 33,2 cm x 20 cm x 21,4 cm

Letadlo (bez křídel): 30 cm x 11 cm x 18 cm

S křídly: 30 cm x 26 cm x 18 cm

Figurka: 5,5 cm

Napájení: 3 baterie AA

Hračka určená pro děti starší 3 let.

* Některé nálepky již výrobce nalepil na správná místa.
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo 
udušení při hře dětí.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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