
A. Csomag tartalma (lásd a képet) 

- mini Droid x 1 Vezérlő x1  

Használati útmutató x 1 

B. Elemek behelyezése (lásd a képet) 

Mini Droid  

Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „OFF” állásban van. 

- Nyissa fel az elemtartót: egy csillagcsavarhúzó segítségével lazítsa meg a csavart, forgassa el az 

óramutató járásával ellentétesen. (lásd: B. kép) 

- Helyezze be a 3 x AG13/LR44 elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással. 

- Zárja be az elemtartót: Egy csillagcsavarhúzó segítségével húzza meg a csavart, forgassa el az 

óramutató járásával megegyezően. 

Vezérlő  

- Nyissa fel az elemtartót: egy csillagcsavarhúzó segítségével lazítsa meg a csavart, forgassa el az 

óramutató járásával ellentétesen (lásd: C. kép) 

-  Helyezze be a 2 x AAA elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással. 

- Zárja be az elemtartót. Egy csillagcsavarhúzó segítségével húzza meg a csavart, forgassa el az 

óramutató járásával megegyezően. 

C. Elemek azonosítása (lásd: D. kép) 

1. ON/OFF kapcsoló  

2. Előre gomb 

3. Hátra- jobbra gomb 

4. Demo gomb 

5.  

D. Játék használata (lásd: E. kép) 

Állítsa ON állásba a Mini Droid-ot  

- Ahhoz, hogy a robot előre menjen, nyomja meg az előre gombot 

- Ahhoz, hogy a robot hátra- jobbra menjen, nyomja meg a hátra- jobbra gombot. 

- A bemutatótánc elindításához nyomja meg a Demo gombot a vezérlőn 

TIPPEK: 

1. Csak sík, egyenes (nem csúszós), száraz felületen használja  

2. Ne használja a robotot homokban vagy vízben, hóban, ha a robot nedves lesz, törölje le egy 

törölközővel, hagyja, hogy teljesen megszáradjon. 

Az áthúzott szemetes azt jelöli, hogy az elemek, újratölthető elemek, gombelemek, akkumulátorok, stb. 

nem helyezhetők el a háztartási hulladékban. Az elemek az egészségre és környezetre károsak. Kérjük, 

segítsen megvédeni a környezetet az egészségügyi kockázatoktól. Ha nem használja a játékot, beépített 

akkumulátorral szerelt termékek esetén törje össze a játékot az akkumulátor eltávolításához, 

újratölthető elemmel szerelt modellek esetén nyissa ki az elemtartó fedelét, majd vegye ki az elemet a 



játékból. Az elemeket az újrahasznosításra vonatkozó törvények vagy helyi előírások szerint semmisítse 

meg. 

 

Biztonsági óvintézkedések: 

Ha nem használja, távolítsa el az elemeket a játékból. Ne vegye fel a játékot, amikor az mozgásban van. 

Kezét, haját és a laza ruházatot tartsa távol a mozgó alkatrészektől, amikor a játék BE van kapcsolva. 

Figyelmeztetés: A készülék megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások 

vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó 

jogosultságát. 

Figyelem: 

- Ne töltse újra a nem újratölthető elemeket. 

- Az újratölthető elemeket újratöltés előtt távolítsa el a játékból. 

- Az újratölthető elemeket csak felnőtt töltse újra. 

- Ne használjon különböző típusú, illetve új és használt elemeket keverve. 

- Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használja. 

- Az elemeket megfelelő polaritással helyezze be. 

- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. 

- Az érintkezőket ne zárja rövidre. 

- Ne keverje a régi és az új elemeket 

- Ne keverje az alkáli, a standard (szán-cink) vagy újratölthető elemeket. 

Megjegyzés: 

- Az elemek behelyezése vagy cseréje során szülői felügyelet javasolt. 

- Azt javasoljuk, hogy azonnal cserélje ki az elemeket, amint a funkciók akadozni kezdenek. 

- A felhasználó későbbi felhasználás céljából őrizze meg az utasításokat. 

- A termék használata közben a felhasználó szigorúan tartsa be a használati útmutatóban 

foglaltakat. 

- Elektrosztatikus kisüléssel járó környezetben a termék meghibásodhat, és a felhasználónak 

vissza kell állítania a terméket. 

Tisztítás és karbantartás: 

- Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, minden esetben távolítsa el az elemeket. 

- Egy tiszta, nedves ruhával törölje le a játékot. 

- A játékot közvetlen hőtől tartsa távol. 

- Ne merítse vízbe a játékot, az elektromos alkatrészek károsodhatnak. 



Szükséges elemek (Robot) 

Tápellátás  

Névleges: DC 4,5 V AG13/ LR44 

Elemek: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (tartozék) 

 

Szükséges elemek (Vezérlő)  

Névleges: DC 3,0 V/ 0,5 W 

Elemek: 2 x 1,5 V „AAA”/ LR03/ AM4 (nem tartozék) 

 

FCC nyilatkozat 

A berendezés megfelel az FCC rendelkezések 15. bekezdésének. A használat az alábbi két feltételhez 

kötött: 

1) A berendezés nem okozhat káros interferenciát, és  

2) A berendezésnek el kell viselnie az interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos 

működést okozna. 

MEGJEGYZÉS: A berendezés tesztelése során megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális 

eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC rendelkezések szerint. 

Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával 

szemben a lakóépületekben. Ez a berendezés a használati utasításnak megfelelően használva káros 

interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben 

nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, 

ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi 

intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát: 

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése. 

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőegység között  

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzatba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a 

vevőegység csatlakozik. 

- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért. 

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) 

Ha ezt a készüléket már nem használja, kérjük, vegye ki az összes elemet, és dobja ki őket külön. Az 

elektromos készülékeket vigye el a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokra. Az egyéb 

alkatrészek háztartási hulladékba dobhatók. 

 

Figyelmeztetés  



Távolítsa el az elemeket az egységből úgy, hogy az egyes elemek pozitív végét kézzel felfelé húzza.  

NE távolítsa el vagy helyezze be az elemeket hegyes vagy fém szerszámokkal. 

 

LED-es megvilágítású arc 

Távirányító 

Hanghatás 

A színek és a műszaki tartalom megváltoztatásának joga fenntartva. 

Elérhető 2 stílusban  

Távirányítható robot LED-es megvilágítású szemekkel és robothangokkal SFX 

Minden jog fenntartva. Keressen minket:  www. Silverlit.com  

 

 

 

 


