
Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití 
Predtým, ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok baliaci materiál. Uchovajte balenie a návod s pokynmi pre budúce použitie.
Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy 
Produkt HEXBUG nie je určený na jedenie. Produkt sa môže líšiť od fotografií alebo ilustrácií. Tento produkt je v súlade s bezpečnostnými predpismi.

HEXBUG®  je registrovanou značkou Innovation First, Inc.
Patenty a/nebo patentové žádosti // Patenty alebo patentové žiadosti: innovationfirst.com/patents.
Výrobce // Výrobca: Innovation First Trading SARL
21 B Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg

Dovozce/distributor // Dovozca/distribútor:
SmartLife s.r.o., Matzenauerova 2222/4, 
616 00 Brno, ČR. + 420 543 210 492

Vyrobeno v Číně // Vyrobené v Číne

Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte 
prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácností. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poraďte se 
se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří 
do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru // 
Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, 
prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach. 
O správnej recyklácii sa poraďte so svojím miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení). 
Použitý výrobok nepatrí do  komunálneho odpadu, ale na miesto na to určené alebo na  miesto spätného odberu.

HEXBUG® nano® se chová jako skutečný brouk // sa správa ako skutočný chrobák

VYP/ZAP

výměna baterií //
výmena batérií
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