
INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOR SAMOCHODOWY 360 EL. GLOW TRACKS
TOR SAMOCHODOWY ŚWIECĄCY GLOW 220 EL.

TOR SAMOCHODOWY ŚWIECĄCY 2 X PĘTLA
AUTO DO TORÓW ŚWIECĄCYCH

PRZED UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ ZABAWKI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



TORY SAMOCHODOWE
Opis:

Tor  samochodowy  to  360  elementów  w  4  jaskrawych  kolorach  -  niebieskim,  zielonym,
pomarańczowym,  żółtym,  które  można  łączyć  ze  sobą  w  dowolnej  kolejności.  Pomiędzy
elementy można wpisać mosty i pętle, w dowolnej konfiguracji.  Samochód z diodami LED -
zasilany jest jedną baterią AA (brak w zestawie) dzięki czemu porusza się samodzielnie bez
konieczności  popychania  go  ręcznie.  W  zestawie  most  oraz  znaki  i  zestaw  dekoracyjnych
naklejek.

Zawartość zestawu:
W zależności od zakupionego zestawu zawiera on:

 Elementy konstrukcyjne toru w 4 jaskrawych kolorach (134/220/360 szt.)
 Jeden samochodzik (sprzedawany także osobno).
 Znaki z naklejkami i palmy (zestaw 360).
 Dwa mosty (zestaw 360).
 Dwi pętle (zestaw 134).
 Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:
 Szerokość toru - zewnętrznie 6 cm, wewnątrz ok 5 cm

 Wymiary auta: 8,5 x 4,5 x 4,5 cm
 Auto na baterie 1xAA (brak w zestawie)

Uwagi bezpieczeństwa:
 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo połknięcia!
 Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą się nią bawić tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Autko nie  jest  wodoodporne.  Kontakt  z  wodą  może  spowodować  uszkodzenie.  Nie

należy go używać w pobliżu wody, w bardzo wilgotnej atmosferze, na śniegu ani piasku.
 Nie wystawiaj auta na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiał go w

pobliżu źródeł ciepła.
 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie w celu składowania osobno.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić delikatną elektronikę w środku.
 Nie należy zabawki wyrzucać do kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad

do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj go ich ognia!
 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania

płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Nie ładuj baterii i akumulatorów w zabawce. Używaj dedykowanych ładowarek.



Rozwiązywanie problemów:
Najczęstszym  powodem  nie  działania  zabawki  jest  zabrudzenie  styków  baterii  –  należy  je
przetrzeć suchą szmatką. Wielokrotnie ładowany akumulator traci swoje właściwości. W razie
potrzeby wymień baterię. W przypadku dalszego nieprawidłowego działania urządzenia, należy
skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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