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tineti apasat pentru oprire/pornire
apasati usor pentru a schimba volumul (tare, mediu, incet)
alegeti unul dintre cele 25 sunete
alegeti unul dintre cele 25 sunete
selectati lumina alba sau verde
apasati pentru a actiona claxonul
apasati pentru a reseta claxonul la sunetul standard
apasati pentru a actiona claxonul
prindeti claxonul de maneta bicicletei
aripi pentru o fixare mai usoara pe ghidon
atasati aripile de aceste puncte de fixare.

BATERII
Claxonul necesita 2 baterii AAA. Acestea
sunt incluse in set.

IMPORTANT
ß Nu incarcati baterii care nu sunt reincarcabile!
ß Scoateti bateriile reincarcabile din claxon inainte de a le incarca
ß Incarcati bateriile reincarcabile sub supravegherea unui adult.
ß Nu amestecati baterii incarcate cu baterii descarcate.
ß Folositi numai baterii de acelasi tip.
ß Introduceti bateriile folosind polaritatea corecta.
ß Eliminati bateriile descarcate din jucarie.
ß Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
ß Scoateti bateriile daca nu folositi claxonul pentru ceva timp.
ß Bateriile uzate si partile electronice defecte nu trebuie aruncate
impreuna cu gunoiul menajer. Acestea trebuie depuse la punctele
speciale de colectare / reciclare.
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MINI HORNIT
Mini Hornit are grad de protecție IP33. Aceasta înseamnă că va rezista
la apă pulverizată și la ploaie ușoară numai deasupra. Efectele sonore
sunt concepute pentru distracție, nu pentru siguranță. Deși luminile
îmbunătățesc vizibilitatea, nu există nici o garanție că alte persoane
(pietoni, bicicliști, autocare) vor vedea utilizatorul. Evitați utilizarea direct
lângă urechile copilului, în special a celor cu auz sensibil. Asigurați-vă
că produsul este montat în siguranță pe bicicletă sau pe scuter.
Atentie!
Înainte de a da acest produs unui copil, scoateți toate accesoriile
ambalajului. Avertizare! Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Acest
produs conține părți mici care pot fi periculoase. Avertizare!
Supravegherea adulților este necesară pentru a se asigura că copiii
aflați sub îngrijirea lor au capacitatea necesară și coordonarea pentru a
opera Mini Hornit și pentru a merge pe bicicletă sau pe un scuter în
același timp, fără a compromite siguranța personală sau siguranța
celorlalți. Avertizare! Mini Hornit nu este impermeabil.
WARRANTY
Toate produsele Hornit sunt garantate pentru a nu prezenta defecte de
materiale și de manoperă timp de 12 luni de la data achiziționării.
Garanția se aplică numai atunci când produsul este utilizat conform
instructiunilor, în condiții normale și nu se aplică daunelor provocate de
uzură, accidente, substanțe corozive, apă, abuz sau neglijență. În toate
cazurile, garanția este limitată la valoarea produsului. Acest lucru nu
afectează drepturile dvs. legale.
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