
A. Vsebina dostave (glej sliko) 

- 1 mini Droid 1 krmilnik  

1 navodila za uporabo 

B. Namestitev baterije (glejte sliko) 

Mini Droid  

Prepričajte se, da je glavno stikalo krmilnika v položaju »OFF«. 

- Odprite prostor za baterije: odvijte vijak tako, da z izvijačem Philips zavrtite v nasprotni smeri 

urinega kazalca. (Glejte sliko B.) 

- Vstavite 3 AG13/LR44 baterije v prostor za baterije s pravilno polariteto. 

- Zaprite prostor za baterije: Privijte vijak tako, da z izvijačem Philips zavrtite v smeri urinega 

kazalca. 

Krmilnik  

- Odprite prostor za baterije: odvijte vijak tako, da z izvijačem Philips zavrtite v nasprotni smeri 

urinega kazalca (glejte sliko C) 

-  Vstavite 2 AAA bateriji v prostor za baterije s pravilno polariteto. 

- Zaprite prostor za baterije. Privijte vijak tako, da z izvijačem Philips zavrtite v smeri urinega 

kazalca. 

C. Identifikacija delov (glej sliko D) 

1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP  

2. Gumb za naprej 

3. Gumb za nazaj-desno 

4. Gumb za demonstracijo 

5.  

D. Navodila za igro (glejte sliko E) 

VKLOPITE Mini Droid  

- Upravljajte robota, da gre naprej, s pritiskom na gumb Naprej 

- Upravljajte robota, da se pomakne nazaj v desno, tako da pritisnete gumb za nazaj-desno. 

- Pritisnite Gumb za demonstracijo na krmilniku, da začne demonstracijski ples 

NASVETI: 

1. Upravljajte samo na ravnih, gladkih (vendar ne spolzkih) suhih površinah  

2. Ne upravljajte vašega robota v pesku ali v vodi ali snegu. Če se vaš robot zmoči, ga obrišite z 

brisačo in pustite, da se popolnoma posuši. 

Simbol prečrtanega koša za smeti označuje, da baterij, polnilnih baterij, gumbnih baterij, baterijskih 

paketov itd. ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Baterije so škodljive za zdravje in okolje. 

Prosimo za pomoč pri varovanju okolja pred nevarnostmi za zdravje. Če igrača ni v uporabi, uporabite 

običajno gospodinjsko orodje, da odprete izdelek v primeru igračke, ki deluje z vgrajeno polnilno 



baterijo, ali odvijte vratca za baterije v primeru igračke z zamenljivimi baterijami, nato vzemite baterijo iz 

igrače. Baterijo zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni o recikliranju ali odlaganju baterij. 

 

Varnostni ukrepi: 

Odstranite baterije iz igrače, ko ni v uporabi. Ne dvigajte igrače, ko se premika. 

Roke, lase in ohlapna oblačila držite stran od gibljivih delov, ko je igrača VKLOPLJENA. 

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno 

odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. 

Svarilo: 

-Ne smete polniti baterij, ki niso za ponovno polnjenje. 

-Polnilne baterije je treba odstraniti iz igrače pred ponovnim polnjenjem. 

- Polnilno baterijo lahko polni samo odrasla oseba. 

- Ne smete mešati različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij. 

- Uporabljajte samo baterije istega ali enakovredne vrste, kot je priporočeno. 

- Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto. 

- Izrabljene baterije je treba odstraniti iz igrače. 

- Napajalni priključki ne smejo biti v kratkem stiku. 

- Ne mešajte starih in novih baterij. 

- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) ali baterij za ponovno polnjenje. 

Opomba: 

- Pri nameščanju ali zamenjavi baterij je priporočljiv starševski nadzor. 

- Svetujemo vam, da zamenjate baterije takoj, ko se funkcija poslabša. 

- Uporabniki naj ta navodila hranijo in obdržijo za nadaljnjo uporabo. 

- Uporabniki morajo med uporabo izdelka strogo upoštevati navodila za uporabo. 

- V okolju z elektrostatično razelektritvijo lahko vzorec ne deluje pravilno in od uporabnika 

zahteva ponastavitev vzorca. 

Nega in vzdrževanje: 

- Vedno odstranite baterije iz igrače, če se igrače ne uporablja dlje časa. 

- Igračo nežno obrišite s čisto vlažno krpo. 

- Igračo hranite stran od neposredne vročine. 

- Igrače ne potopite v vodo, ki lahko poškoduje elektronske sklope. 

Zahteva za baterijo (Robot) 



Napajanje z energijo  

Stopnja: DC 4,5 V AG13/LR44 

Baterije: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (priložene) 

 

Zahteva za baterijo (Krmilnik)  

Stopnja: DC 3,0 V/0,5 W 

Baterije: 2 x 1,5 V »AAA«/LR03/AM4 (niso priložene) 

 

Izjave FCC 

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: 

1) Ta naprava morda ne povzroča škodljivih motenj in  

2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno 

delovanje. 

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je skladna z omejitvami za digitalno 

napravo razreda B v skladu z delom pravil FCC. 

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v 

stanovanjskih zgradbah. Ta oprema ustvarja, se uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive 

motnje radijske komunikacije. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni zgradbi ne bo prišlo do 

motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče 

ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali 

več od naslednjih ukrepov: 

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno. 

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.  

- Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen 

sprejemnik. 

- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom. 

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) 

Ko ta naprava ni v uporabi, odstranite vse baterije in jih zavrzite ločeno. Električne naprave peljite na 

lokalne zbirne točke za odpadno električno in elektronsko opremo. Ostale komponente lahko zavržete 

med gospodinjske odpadke. 

 

Pozor  

Te baterije odstranite iz enote tako, da z roko povlečete navzgor en konec vsakega pozitivnega konca 

baterije.  



NE odstranjujte ali nameščajte baterij z ostrimi ali kovinskimi orodji. 

 

Led osvetljen obraz 

Daljinsko upravljanje 

Zvočni efekt 

Pridržujemo si pravico do sprememb barv in tehničnih podrobnosti. 

Na voljo v 2 slogih  

Robot z daljinskim upravljanjem z LED očmi in robotskim zvokom SFX 

Vse pravice pridržane. Obiščite nas na:  www. Silverlit.com  

 

 

 

 


