Hračka pro kočky
„rollball“

cs

Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 89215HB321XVIICE · 2016-12

Vážení zákazníci,
z této hračky bude zaručeně nadšená každá kočka! S její
pomocí podpoříte instinkt lovení a chuť si hrát – Vaše kočka
Vás za to bude milovat!
Přejeme Vám i Vaší kočce spoustu zábavy s tímto výrobkem.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento
návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.
Účel použití
Hračka „rollball“ je určena pro kočky. Je určena pro soukromou potřebu a není vhodná ke komerčním účelům.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Výrobek není hračka pro děti!
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• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a
ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek
mimo dosah malých dětí. Máte-li podezření, že došlo ke
spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Budete-li používat akumulátory (nabíjecí baterie), smi se
nabijet pouze pod dohledem dospělé osoby a ve vhodné
nabíječce. K nabíjení se akumulátor musí z výrobku vyjmout.
• Baterie/akumulátory smí vkládat nebo vyměňovat výlučně
dospělí.
• Udržujte obalový materiál a šusticí pytlík mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
• Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu
s kůží, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.
VÝSTRAHA před požárem/výbuchem
• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně nebo
zkratovat.
• Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
POZOR na lehká poranění a věcné škody
• Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.
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• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud je baterie
vybitá nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat,
vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak případnému poškození, způsobenému vytečením baterie.
• Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).
• Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
• Před každým použitím zkontrolujte, zda je hračka pro kočky
nepoškozená a plně funkční.
• Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou.
Výrobek nepoužívejte za deště venku. Výrobek v žádném
případě neponořujte do vody.
• Nedovolte, aby se hračka pro kočky kutálela nebo padala
přes výstupky, hrany, schody apod., protože by se přitom
může poškodit.
• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy
hračky pro kočky vždy přenechte odborníkům.
• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky
nebo tvrdé kartáče apod.
V zájmu Vašeho domácího zvířete:
• Na své zvíře během hraní vždy dohlížejte. Nenechávejte jej
s hrou samotné. Zabraňte kočce v tom, aby hračku zničila
nebo nějaké její části sežrala.
• Hračku pravidelně přešetřujte na možná poškození a
uvolněné díly, dřív než Vaši kočku necháte si s ní hrát.
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Použití
Vkládání baterie
1. Otočte horní polovinu rollballu
až na doraz ve směru .
Pohybem nahoru
oddělte horní polovinu.

a.
c.
b.

c.
a.
b.

2. Vyšroubujte šroub na víku přihrádky
na baterii (a.). Podle obrázku odsuňte
kryt baterie na stranu (b.) a vložte
dodanou baterii (c.). Přitom dbejte
na správnou polaritu (+/–).

3. Nyní zatlačte baterii dolů až na
doraz (a.) a nasuňte přes ni kryt
baterie (b.). Kryt baterie musí
citelně a slyšitelně zacvaknout.
Zašroubujte znovu šroub na víku
přihrádky na baterie až na doraz (c.).
4. Nasaďte horní polovinu rollballu
zpátky na spodní polovinu.
Otočte hodní polovinu až na doraz
ve směru .
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Zapnutí hračky pro kočku
1. Vložte rollball do přiloženého
šusticího pytlíku.
2. Uzavřete šusticí pytlík v horní části
suchými zipy.

vypínač

3. Zapněte rollball vypínačem a položte
šusticí pytlík na podlahu.

Optimálním podkladem pro hru je
koberec – na dřevěné podlaze nebo
dlažbě může hračka působit na kočku
jako příliš hlučná.
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Čištění
m V případě potřeby očistěte šusticí pytlík a rollball lehce
navlhčeným hadříkem.

Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení,
jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.
Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.
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Technické parametry
Model:

335 155

Baterie:

1x LR6 (AA)/1,5 V

Okolní teplota:

+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.

Číslo výrobku: 335 155
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