Instrukcja obsługi

Przegląd

Uwaga: ryzyko zadławienia. Nie dla dzieci poniżej 4 roku życia.

Ważne:
Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i ostrzeżeniami związanymi z używaniem
urządzania. Nieprawidłowe korzystanie z produktu może
skutkować uszkodzeniem Boogie Board lub innych urządzeń, spowodować
ogień czy porażenie prądem. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez
dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Nie próbuj otwierać, rozmontowywać czy
naprawiać tego produktu. Producent dopuszcza wyłącznie otwarcie pokrywy
baterii w celu wymiany baterii. Zaleca się używanie baterii litowych CR2016 3V.
Podczas wymiany baterii zachowaj jej odpowiednią polaryzację. Baterie należy
wymienić gdy zostanie zużyta lub urządzenie nie było wykorzystywane przez
długi czas. Wymiana baterii musi odbywać się przez osoby dorosłe. Przechowuj
baterie poza zasięgiem dzieci. W przypadku gdy bateria zostanie połknięta
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Recykling baterii należy
dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami utylizacji. W przypadku długiego
przechowywanie i nieużywania produktu zaleca się przyciśnięcie 10 razy
przycisku zmazywania w celu „obudzenia” baterii.

Wymiana baterii 3C (CR2016)

Ostrzeżenia
Nie stosuj sinego nacisku na powierzchnię Boogie Board oraz nie używaj
narzędzi, które mogłyby uszkodzić jej powierzchnie.
Boogie Board nie można podłączyć do komputera, tablica nie zachowuje
obrazów.
Nie zanurzaj Boogie Board w wodzie.
Nie wystawiaj Boogie Board na długotrwałe działanie światła słonecznego.
Stan produktu należy regularnie kontrolować.

Opakowanie nie jest częścią zabawki.
Stan zabawki należy regularnie kontrolować
Tłumaczenie i opracowanie
instrukcji: ALSTOR Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy.
Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości wprowadzania
zmian.
Dystrybutor w Polsce:
ALSTOR Sp.j.
03-244 Warszawa, ul. Wenecka 12, tel.: 22 510 24 00, faks: 22 675 43 10 www.
alstor.pl
© Alstor sp.j. 2019, Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje,
nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. App Store oraz iOS
są znakami towarowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Android jest znakiem towarowym Google Inc.

Ten symbol znajdujący się na urządzeniu oznacza, że nie wolno ich
likwidować przez normalne wyrzucenie do śmieci pochodzących
z gospodarstwa domowego.
Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci
miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być
przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia
recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu
użytkowania. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy
Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami urządzeń elektrycznych i
wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych
odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych wpływów
środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które
mogą zawierać.

