
 

 

ІНСТРУКЦІЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ IГРАШКИ на БАТАРЕЙКАХ 
Перед першим запуском, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію - це допоможе уникнути небезпеки і отримати задоволення від експлуатації моделі. 

Попередження! Модель призначена для експлуатації під безпосереднім наглядом дорослого. Рекомендований виробником мінімальний вік дивись на упаковці. Не призначено для 
дітей віком до 3 років. Можлива поява дрібних часток, що може становити загрозу порушення функцій організму. Необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними 
знаками, зображеними на пакуванні, необхідно оберігати від механічних ударів, дії прямих сонячних променів. Умови зберігання: модель, а також дрібні запчастини і деталі повинні 
зберігатися в місці, недоступному для дітей певного віку (мінімальний вік дивись на упаковці), в упакованому вигляді в сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях і відносній 
вологості повітря не більше 60 - 70%. Після закінчення терміну служби складові частини повинні бути правильно утилізовані. Виробник гарантує працездатність пристрою протягом 
гарантійного терміну за умови використання за призначенням, при належному дотриманні правил користування, передстартової підготовки і настройки, дбайливого ставлення, 
своєчасного обслуговування та діагностики можливих несправностей і відсутності механічних пошкоджень частин і механізмів.  
У разі виявлення заводських дефектів в деталях або в збірці, негайно припиніть роботу й зверніться до продавця за консультацією. Якщо при використанні моделі з'явилися сторонні 

звуки зверніться в сервісний центр для запобігання майбутньої поломки. Самостійне втручання в конструкцію, ремонт позбавляють можливості висувати вимоги, передбачені гарантією. 

Гарантійному ремонту або заміні підлягають тільки ті частини або деталі, в яких виявлено брак. Відповідальність за користиванню моделлю несе власник продукту. Будь-яке 

пошкодження, викликане невірною експлуатаціэю, не є гарантійним випадком. Якщо Ви не згодні з даними положеннями, будь-ласка, не порушуйте пакування та не приступайте до 

експлуатації  і поверніть товар в місце, де Ви його придбали. 

 Відкрийте відсік батарейок на пульті. Встановіть батарейки дотримуючись полярності, зазначену на відсіку для батарейок. 

 Перед початком кожної експлуатації необхідна повна перевірка моделі і підготовка до запуску. .  

 Не допускаєте будь-яку блокування обертових деталей і роторів. Не обертається насильно механізми які працюють тільки при включенні моделі. Не 
допускайте ударних або надмірних навантажень на модель 
 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 Вибирайте правильне місце для  експлуатації. Щоб уникнути пошкодження власності або травм, будь ласка, переконайтеся, що оточуючі знають, що ви збираєтеся 

використовувати модель. Не використовуйте її: на автодорогах. 

 Перед використанням батарейки на наявність зовнішніх пошкоджень. Не заряджайте одноразові батарейки! Не використовуйте одночасно різні за хімічним складом та/або за 
станом заряду батарейки. 

 Якщо батарейки залишити тривалий час, то можливий витік вмісту батарейок, що може призвести до псування та навіть загоряння. 

 Якщо Ви не впевнені в справній роботі моделі перед або під час її використання, не намагайтесь її використовувати до усунення проблем його працездатності.  

 Модель зроблена з електричних елементів, тому тримайте її подалі від вологи. 

 Модель складається з пластмаси, тому зберігайте модель далеко від джерел вогню та тепла. 
 
 
 
 
 


