
A. Obsah balenia (pozrite si obrázok) 

– mini Droid 1 ks ovládač 1 ks  

Návod na použitie 1 ks 

B. Inštalácia batérie (pozrite si obrázok) 

Mini Droid  

Uistite sa, že je vypínač vo vypnutej (OFF) polohe. 

- Otvorte priehradku na batérie: skrutky uvoľnite otočením doľava krížovým skrutkovačom. 

(pozrite si obrázok B.) 

- Do priehradky na batérie vložte 3 ks AG13/LR44 batérií, pričom dbajte na ich správnu polaritu. 

- Zatvorenie priehradky na batérie: Skrutku utiahnite otočením doprava pomocou krížového 

skrutkovača. 

Ovládač  

- Otvorte priehradku na batérie: skrutky uvoľnite otočením doľava krížovým skrutkovačom 

(pozrite si obrázok C). 

-  Do priehradky na batérie vložte 2 ks AAA batérií, pričom dbajte na ich správnu polaritu. 

- Zatvorte priehradku na batérie. Skrutku utiahnite otočením doprava pomocou krížového 

skrutkovača. 

C. Označenie súčastí (pozrite si obrázok D) 

1. Vypínač  

2. Tlačidlo dopredu 

3. Tlačidlo dozadu – vpravo 

4. Tlačidlo ukážky 

5.  

D. Postup hry (pozrite si obrázok E) 

Zapnite Mini Droid  

- Stlačením tlačidla dopredu prikážete robotovi jazdu vpred. 

- Stlačením tlačidla dozadu – vpravo prikážete robotovi jazdu dozadu v smere doprava. 

- Stlačením tlačidla ukážka na ovládači spustíte ukážkový tanec. 

TIPY: 

1. Hrajte sa len na rovnom, hladkom (no nie klzkom) a suchom povrchu.  

2. Robota nepoužívajte v piesku, ani ním nejazdite cez vodu či sneh. Ak sa robot zamočí, utrite ho 

uterákom a nechajte úplne vyschnúť. 

Symbol prekríženého smetného koša označuje, že batérie, nabíjateľné batérie, gombíkové batérie, 

akumulátorové súpravy atď. sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Batérie sú škodlivé pre 

zdravie aj životné prostredie. Pomôžte chrániť životné prostredie pred zdravotnými rizikami. Keď sa 

hračka prestane používať, pomocou vhodného domáce nástroja rozbitím hračky sa dostaňte k 

zabudovanej batérii, prípadne odskrutkujte dvierka batérie pri hračkách s vymeniteľnou batériou, ktorú 



následne z hračky vyberte. Batériu likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o recyklovaní alebo likvidácií 

batérií. 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

Keď sa hračka nepoužíva, vyberte z nej batériu. Hračku počas pohybu nezdvíhajte. 

Keď je hračka zapnutá, ruky, vlasy a voľné odevy udržiavajte mimo pohyblivé súčasti. 

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za 

zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie. 

Upozornenia: 

– Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať. 

– Dobíjateľné batérie je pred ich nabitím potrebné vybrať z hračky. 

– Dobíjateľné batérie smie vymieňať len dospelá osoba. 

– Je zakázané miešať rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. 

– Odporúča sa používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. 

– Pri vkladaní batérií je potrebné dbať na ich správnu polaritu. 

– Vybité batérie je nutné z hračky vybrať. 

– Napájacie konektory je zakázané skratovať. 

– Nemiešajte staré a nové batérie. 

– Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo dobíjateľné batérie. 

Poznámka: 

- Pri vkladaní alebo výmene batérií sa odporúča rodičovský dohľad. 

- Batérie odporúčame vymeniť ihneď, keď dôjde k zmene funkcií. 

- Používatelia si musia tieto pokyny uskladniť a ponechať na možnosť nahliadnutia v budúcnosti. 

- Používatelia musia počas používania produktu dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na 

použitie. 

- V prostredí s elektrostatickým výbojom môže vzorka nefungovať a môže byť potrebné ju zo 

strany používateľa resetovať. 

Starostlivosť a údržba: 

- Keď sa hračka dlhodobejšie nepoužíva, vždy z nej vyberte batérie. 

- Hračku jemne utrite navlhčenou čistou handričkou. 

- Hračku nevystavujte priamemu teplu. 

- Hračku neponárajte do vody, ktorá by mohla poškodiť elektronické súčasti. 

Požiadavky na batérie (robot) 



Napájanie  

Výkon: DC 4,5 V AG13/LR44 

Batérie: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (pribalené) 

 

Požiadavky na batérie (ovládač)  

Výkon: DC 3,0 V/0,5 W 

Batérie: 2 x 1,5 V “AAA”/LR03/AM4 (nie sú súčasťou balenia) 

 

Vyhlásenia FCC: 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Predpokladom prevádzky je dodržiavania 

nasledujúcich dvoch podmienok: 

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a  

2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, a to vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 

neželané správanie. 

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo otestované a uznané za v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B – podľa časti pravidiel FCC. 

Cieľom týchto limitov je poskytovanie príslušnej ochrany proti škodlivému rušeniu v obytnom prostredí. 

Toto zariadenie pri používaní v súlade s pokynmi generuje potenciálne škodlivé rušenie pre rádiovú 

komunikáciu. Neexistuje však garancia, že k rušeniu v určitej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie 

spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím 

zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil zmierniť rušenie jedným alebo viacerými z 

nasledujúcich opatrení: 

- Zmena otočenia alebo presunutie prijímacej antény. 

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.  

- Zariadenie pripojte do zástrčky z iného obvodu, než ku ktorému je pripojený prijímač. 

- So žiadosťou o pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseného technika rádiových/televíznych 

zariadení. 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 

Keď sa toto zariadenie nepoužíva, vyberte batérie a zlikvidujte ich samostatne. Elektrické zariadenia 

prineste na miestny zberný dvor určený na zber elektrických a elektronických zariadení. Ostatné súčasti 

možno vyhodiť do komunálneho odpadu. 

 

Varovanie  

Batérie zo zariadenia vyberajte ručným potiahnutím jedného konca kladného pólu batérie.  



Batérie NEVYBERAJTE ani nevkladajte pomocou ostrých či kovových nástrojov. 

 

Kryt LED podsvietenia 

Diaľkový ovládač 

Zvukový efekt 

Právo na zmenu farebnosti efektov a technických špecifikácií je vyhradené. 

Dostupnosť v 2 štýloch.  

Robot na diaľkové ovládanie s LED očami a robotickým SFX zvukom 

Všetky práva vyhradené. Navštívte nás na adrese:  www. Silverlit.com  

 

 

 

 


