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Használati útmutató hu

Távirányítós játékegér



Kedves Vásárlónk!

A játékegérrel minden macska jól szórakozik! Fejlessze macskája vadász- 
és játékösztönét – cicája szeretni fogja érte!

Az egér néhány másodperc alatt feltöltődik, és már gurul is arra, amerre
Ön irányítja a rádiós távirányítóval. 

Kívánjuk, hogy Önnek és macskájának legyen öröme a termék
használatában!

A Tchibo csapata
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Megjegyzések az útmutatóhoz
A termék biztonsági berendezésekkel rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el
figyelmesena biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elke -
rülése  érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.



3

Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

Ez a jel az elektromos áram
használatából adódó sérülés-
veszélyre utal.

Ez a jel sérülésveszélyre
utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A távirányítós játékegér macskák számára készült játékszer.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem
 használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

FIGYELEM. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek részére. •
Apró részek. Fulladásveszély. 

Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. •
Egy elem/akkumulátor esetleges lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási
sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért a régi és az új
elemeket/akkumulátorokat, illetve a terméket olyan helyen tárolja, ahol
 kisgyermekek nem  férhetnek hozzá. Egy elem/akkumulátorok esetleges
lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került,
azonnal forduljon orvoshoz. 
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Ha akkumulátorokat (újrafeltölthető elemeket) használ, ezek csak felnőtt•
 felügyelete mellett és megfelelő töltőkészülékkel tölthetők fel. 
Az akkumulátorokat a feltöltéshez ki kell venni a termékből. 

Az elemeket/akkumulátorokat kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy•
 cserélhetik ki.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha egy elemből vagy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel,•
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfe-
lületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.•

Az elemeket/akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni•
tilos. 

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.•

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből, ha azok elhasználódtak,•
illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok 
a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Mindig cserélje ki az összes elemet/akkumulátort. Ne használjon egyszerre•
régi és új, valamint különböző típusú, márkájú, kapacitású elemeket, illetve
akkumulátorokat. 

Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/–).•

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a játékegér és a távirányító ép-e •
és teljesen működőképes-e. 
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Óvja a terméket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Eső esetén ne•
használja a terméket a szabadban. Soha ne merítse a terméket vízbe.

Ne hagyja a játékegeret széleken, peremeken stb. közlekedni vagy leesni,•
mert közben megsérülhet. 

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A játékegéren, illetve •
a távirányítón szükséges javításokat bízza szakszervizre.

A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert,•
illetve kemény kefét stb. 

Háziállata érdekében:

Tartsa szemmel kedvencét játék közben. Ne hagyja egyedül a játékkal. •
Akadályozza meg, hogy macskája tönkretegye a játékszert vagy egyes
 alkatrészeit megegye.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy találhatók-e sérülések vagy laza alkatrészek•
a játékegéren, mielőtt macskája játszani kezd vele.

Műszaki adatok
Modell:                                 379 433

Elemek:                                3 db LR6(AA)/1,5 V típusú

Adófrekvencia:                    38 kHz

Max. adótávolság:               100 mW

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40° C között

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Termékrajz (tartozékok)

infravörös-LED

Játékegér

üzemmód  
kontroll-lámpa

Kép nélkül:
• 2 db LR6(AA)/1,5 V

 típusú elem
• csavarhúzó 

(az elemtartó
 nyitásához)

Távirányító

töltésjelző 
kontroll-lámpa

elemtartó 
(a hátoldalon)

töltőkábel rekesze

rádiócsatorna-
választó

üzemmód 
kontroll-lámpa

vétel-LED

nyombeállító kar

bal / jobb
irányító gombok

előremenet / 
hátramenet gombok

be-/kikapcsoló gomb töltőaljzat
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Használat
Elemek behelyezése

1.   Csavarozza ki a csavart az elem-
tartó fedelén.

2.   Vegye le az elemtartó fedelét.

3.   Helyezze be a mellékelt elemeket
az ábrázolt módon. Ügyeljen a
helyes polaritásra (+/–).

4.  Helyezze vissza az elemtartó
fedelét, és húzza meg a csavart.

Játékegér feltöltése 

Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az OFF állásba.1.

Hajtsa fel a töltőkábel rekeszének a fedelét.2.

Óvatosan húzza ki a töltőkábelt.3.

töltőkábel
 rekesz fedele

töltőkábel

töltőaljzat

be-/kikapcsoló gomb
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Dugja be a töltőkábelt a töltőaljzatba, amíg az hallhatóan és érezhetően4.
bekattan. 

5.  A távirányító előlapján található
töltésjelző kontroll-lámpa a töltés
közben világít.
Amint kialszik a töltésjelző kont-
roll-lámpa, az egér feltöltődött.

    A töltési folyamat kb. 60 másod-
percig tart.

Húzza ki a töltőkábelt a játékegér töltőaljzatából.6.

Tegye vissza a töltőkábelt a rekeszbe, és ütközésig hajtsa le fedelet.7.

Játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz

1.  Tolja a játékegér alján található
be-/kikapcsoló gombot az ON
állásba. 
Az üzemmód kontroll-lámpa
pirosan világít.

2.  Irányítsa a távirányítót a játék -
egérre.

3.  Nyomja meg a (előre) gombot,
az egér a távirányítóhoz való
 csatlakoztatásához.

töltésjelző 
kontroll-lámpa

be-/
 kikapcsoló
gomb

üzemmód
kontroll-
lámpa
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Játékegér vezérlése

1.      Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az ON állásba. 
Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan világít.

2.     Irányítsa a távirányítót a játékegérre.

3.     Nyomja meg 

… a (előre), illetve (hátra) gombot, hogy az egér előre, illetve
 hátrafelé haladjon.

       … valamint a (bal), illetve (jobb) gombot, hogy 
az egeret balra, illetve jobbra irányítsa.

• Minden gombnyomásra világít az üzemmód kontroll-lámpa.

• Ha ez egér néhány perc elteltével megáll, csak csatlakoztassa újra 
egy percre a töltőkábellel a távirányítóhoz.

Egyenes menet korrigálása

Ha az egér annak ellenére sem teljesen egyenesen halad, hogy egyik irányító
gomb sincs lenyomva, egy kissé korrigálhatja az egyenes menetet.

1.  Forgassa el az egér alján található
nyombeállító kart egy kicsit balra
vagy jobbra.

2.  Hagyja az egeret egy kicsit egye-
nesen haladni és ellenőrizze az
irányt. 

3.  Ismételje meg a folyamatot, ha
szükséges.

nyombeállító 
kar
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Több játékegér csatlakoztatása a távirányítóhoz

Egy távirányítóhoz akár 3 játékege -
ret is csatlakoztathat, és a rádiócsa-
torna-választónak köszönhetően,
egymástól függetlenül irányíthatja
őket. 

Tolja a játékegerek alján található be-/kikapcsoló gombot az OFF állásba.m

Első játékegér csatlakoztatása

Tolja a játékegér alján található be-/kikapcsoló gombot az ON állásba. 1.
Az üzemmód kontroll-lámpa pirosan világít.

2.  Tolja a rádiócsatorna-választót 
pl. teljesen balra. 

Irányítsa a távirányítót az első játékegérre.3.

rádiócsatorna-
választó
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4.  Nyomja meg a (előre) gombot,
az egér a távirányítóhoz való csat-
lakoztatásához.

A többi egér a távirányítóhoz való csatlakoztatásához ugyanígy járjon el.
Mindegyik egérhez egy másik rádiócsatornát, illetve a rádiocsatorna
választón egy másik pozíciót válasszon. 

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Az egér nem mozdul meg vagy csak szaggatottan halad

       • A távirányító elemei/akkumulátorai lemerültek? 

       A csökkenő töltési kapacitással a hatótávolság is csökken.

       • Található CB-rádió vagy walkie-talkie a közelben? 

       • Fém kerítések és rácsok, adóantennák és villanyoszlopok zavarhatják 
a vételt.

Az egér iránytvált anélkül, hogy megnyomta volna az irányító gombot

       • Található más rádióvezérelt játékszer is a közelben, amelyik ugyanazon 
a frekvencián működik?

Az egér nem halad folyamatosan, illetve megfelelően, pedig kicserélte 
a távirányító elemeit

       • Ellenőrizze, hogy nem tapadt-e szennyeződés a kerekekre és szükség
esetén távolítsa el. 

       • Szükség esetén korrigálja az egyenes menetet. 
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Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét, és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az
 illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és
 akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein
vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal
 időpontjában megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelmé-
nyeknek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes megfelelőségi
 nyilatkozat a cikkszám (379 433) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok
weboldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható és használható: 
Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, 
Magyarország, Törökország.

Cikkszám: 379 433
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