Sphero Bolt – instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie Sphero Bolt!
W zestawie: robot Sphero BOLT, stacja do ładowania indukcyjnego z kablem USB, kątomierz z kierunkami i
zegarem, skrócona instrukcja obsługi, arkusz z naklejkami.
Aplikacja Sphero Edu jest do pobrania za darmo dla urządzeń iOS, Android, Kindle, Mac, Windows i Chrome.

Jak uruchomić Sphero Bolt:
Podłącz ładowarkę indukcyjną do źródła prądu za pomocą dostarczonego do zestawu kabla microUSB. Połóż
Sphero na ładowarce. Po pełnym naładowaniu Sphero, pobierz aplikacje Sphero Edu lub Sphero Play i postępuj
według ich wskazówek.

Sphero Bolt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia.
W pełni naładowane Sphero Bolt zapewnia do 2 godzin zabawy.

Sphero Bolt daje możliwość nauki kodowania poprzez aplikację Sphero Edu.
Do konfiguracji i korzystania z Sphero potrzebny jest smartfon lub tablet z systemem iOS lub Android.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I UŻYTKOWANIU
Przed rozpoczęciem zabawy z Sphero lub daniem go dziecku należy uważnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.
Niezastosowanie się do instrukcji grozi obrażeniami.
UWAGA: Nie próbuj otwierać/rozmontowywać Sphero. Wewnątrz nie ma żadnych części użytkowych. Pytania dotyczące
wszelkich nietypowych działań serwisowych należy kierować do firmy Orbotix, Inc.
Zalecenia ogólne
Przed rozpoczęciem korzystania z Sphero zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania.
Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby w razie potrzeby móc się do nich odwołać.
Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania.
Nie próbuj wykonywać żadnych działań serwisowych samodzielnie. W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą Orbotix.
Ważne informacje:
1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Opakowanie zawiera małe elementy, które mogą stanowić
ryzyko zadławienia u dzieci i zwierząt.
2. Nie wolno rzucać, upuszczać, deptać urządzenia. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Może to uszkodzić urządzenie
a tym samym jego prawidłowe, bezpieczne działanie.
3. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach niebezpiecznych oraz publicznych , w których użycie jest niedozwolone
(lotniska, pociągi itp.)
4. Zawsze okresowo sprawdzaj urządzenie o pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak pęknięta, uszkodzona obudowa itp.
W takim przypadku nie używaj Sphero, od razu skontaktuj się z serwisem producenta lub dystrybutora.
5. Po użyciu wyczyść Sphero, aby uniknąć odbarwienia urządzania.

Ostrzeżenie o baterii
Akumulatory litowo-polimerowe są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub
uszkodzenia mienia. Kupując niniejszy produkt użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za użytkowanie
akumulatora litowo-polimerowego. Producent i dystrybutor nie mogą zapewnić prawidłowego użytkowania
akumulatora (ładowania, przechowywania itp.), wobec czego są zwolnieni od odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia ciała lub własności. W przypadku wycieku akumulatora nie dopuść do kontaktu wyciekającego płynu
ze skórą i oczami. Jeśli płyn dotknie skóry, przemyj ją dużą ilością wody i mydła. Jeśli płyn dostanie się do oczu,
należy je przemyć dużą ilością zimnej wody i zgłosić się do lekarza. Jeśli poczujesz dziwny zapach, usłyszysz
niepokojący dźwięk albo zobaczysz dym wydobywający się z ładowarki, natychmiast odłącz ją od gniazdka.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do ulatniania się gazu, pożaru, porażenia prądem lub
wybuchu.
Gwarancja producenta wynosi 2 lata od momentu zakupu. Zachowaj paragon.

Użytkowanie: Przechowuj Sphero w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów powodujących korozję. Nie
używaj do czyszczenia ostrych substancji chemicznych, mydeł lub detergentów. Przetrzyj urządzenie miękką, lekko
zwilżoną wodą ściereczką.
Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu
Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) 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. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie
recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania
odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej
w zakresie gospodarki odpadamii 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.
Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10,
e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

