
A. Livrare conținut (a se vedea imaginea) 

- mini Droid x 1 Telecomandă x1  

Manual cu instrucțiuni x 1 

B. Instalare baterie (a se vedea imaginea) 

Mini Droid  

Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția „OFF“. 

- Deschideți compartimentul pentru baterii: slăbiți șurubul, rotindu-l în sens invers acelor de 

ceasornic cu ajutorul unei șurubelnițe Philips. (a se vedea imaginea B.) 

- Introduceți 3 baterii AG13/LR44 în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea 

corectă. 

- Închideți compartimentul bateriei: Strângeți șurubul, rotindu-l în sens orar cu ajutorul unei 

șurubelnițe Philips. 

Telecomandă  

- Deschideți compartimentul pentru baterii: slăbiți șurubul, rotindu-l în sens invers acelor de 

ceasornic cu ajutorul unei șurubelnițe Philips (a se vedea imaginea C) 

-  Introduceți 2 baterii AAA în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă. 

- Închideți compartimentul pentru baterii. Strângeți șurubul, rotindu-l în sens orar cu ajutorul unei 

șurubelnițe Philips. 

C. Identificarea pieselor (a se vedea imaginea D) 

1. Întrerupător ON/OFF  

2. Buton înainte 

3. Buton Înapoi-Dreapta 

4. Buton Demo 

5.  

D. Cum se joacă ( a se vedea imaginea E) 

Întrerupător ON in Mini Droid  

- Controlați robotul pentru a merge înainte prin apăsarea butonului Înainte 

- Controlați robotul pentru a merge înapoi prin apăsarea butonului Înapoi-Dreapta. 

- Apăsați butonul Demo de pe telecomandă pentru a începe un dans demo 

RECOMANDĂRI: 

1. Utilizați numai pe suprafețe plane, netede (dar nu alunecoase) și uscate  

2. Nu folosiți robotul în nisip sau prin apă sau zăpadă; dacă robotul se udă, ștergeți-l cu un prosop 

și lăsați-l să se usuce complet. 

Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că bateriile, acumulatorii, bateriile tip „nasture”, pachetele 

de baterii etc. nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Bateriile sunt dăunătoare pentru sănătate și 

mediu. Vă rugăm să contribuiți la protejarea mediului împotriva riscurilor pentru sănătate. Dacă jucăria 

nu mai este folosită, vă rugăm să folosiți o unealtă de uz casnic obișnuită pentru a sparge produsul în 



cazul jucăriilor cu baterii reîncărcabile încorporate sau deșurubați ușa bateriei în cazul jucăriilor cu 

baterii înlocuibile, apoi scoateți bateria din jucărie. Aruncați bateria în conformitate cu legislația locală 

cu privire la reciclare sau eliminare a bateriilor. 

 

Măsuri de siguranță: 

Scoateți bateria din jucărie atunci când nu o utilizați. Nu ridicați jucăria atunci când se află în mișcare. 

Atunci când jucăria este pornită, mâinile, părul și hainele largi se vor ține departe de aceasta. 

Avertizare: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de 

către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza 

echipamentul. 

Atenționări: 

- Bateriile de unică folosință nu se reîncarcă. 

- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare. 

- Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate numai de către un adult. 

- Nu se vor mixa baterii de diferite tipuri sau baterii noi și baterii folosite. 

Se vor utiliza doar baterii de același tip sau echivalentul acestora. 

- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă. 

- Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie. 

- Terminalele de alimentare nu se vor scurtcircuita. 

- Nu mixați bateriile vechi cu bateriile noi. 

- Nu mixați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile. 

Observație: 

- Se recomandă supravegherea parentală atunci când instalați sau înlocuiți bateriile. 

- Vă sfătuim să înlocuiți bateriile imediat ce funcția este afectată. 

- Utilizatorii trebuie să păstreze și să țină aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare. 

- Utilizatorii trebuie să respecte cu strictețe manualul de instrucțiuni în timpul funcționării 

produsului. 

- În condiții de mediu cu descărcări electrostatice, eșantionul poate funcționa defectuos și poate 

necesita resetarea eșantionului de către utilizator. 

Îngrijire și întreținere: 

- Înlăturați întotdeauna bateriile din jucăria atunci când aceasta nu este folosită pentru o 

perioadă mai lungă de timp. 

- Ștergeți ușor jucăria cu o cârpă curată și umedă. 



- Țineți jucăria departe de căldura directă. 

- Nu scufundați jucăria în apă deoarece ansamblurile electronice se pot deteriora. 

Cerințe referitoare la baterii (Robot) 

Sursă de alimentare  

Putere nominală: CC 4,5 V AG13/ LR44 

Baterii: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (incluse) 

 

Cerințe referitoare la baterii (telecomandă)  

Putere nominală: CC 3,0 V/ 0,5 W 

Baterii: 2 x 1,5 V „AAA”/ LR03/ AM4 (nu sunt incluse) 

 

Declarații FCC 

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă 

următoarelor două condiții: 

1) Acest dispozitiv nu provoacă interferențe dăunătoare și  

2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot 

cauza o funcționare nedorită. 

OBSERVAȚIE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat respectarea limitelor pentru un dispozitiv 

digital de clasă B, în conformitate cu partea din normele FCC. 

Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor 

dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și utilizează conform 

instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu 

există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest 

echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau de televiziune, care pot fi 

determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze 

interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

- Reorientați sau mutați antena de recepție. 

- Creșteți distanța dintre echipament și receptor  

- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 

- Consultați reprezentantul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Atunci când nu utilizați acest aparat, vă rugăm să scoateți toate bateriile și să le aruncați separat. 

Aduceți aparatele electrice la punctele locale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice. Celelalte componente pot fi aruncate la gunoiul menajer. 



 

Avertizare  

Scoateți aceste baterii din unitate trăgând cu mâna în sus de un capătul pozitiv al fiecărei baterii.  

NU scoateți și nu introduceți bateriile folosind instrumente ascuțite sau metalice. 

 

Față cu leduri luminate 

Telecomandă 

Efect acustic 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale culorilor și ale detaliilor tehnice. 

Disponibile în 2 modele  

Robot cu telecomandă cu ochi cu LED-uri și sunet robotic SFX 

Toate drepturile rezervate. Vizitați-ne la:  www. Silverlit.com  

 

 

 

 


