
Více pokynů, videí a informací najdete na www.tomy.com. Tento
návod obsahuje důležité informace, uschovejte jej pro budoucí 
použití.

Obsah balení:

x1 x1 x1 x1 x1

x1 x3

Požadované nářadí 
k sestavení produktu

Požadované náradie na 
zostavenie produktu

Není součástí balení

27192
3v1 Airtivity interaktivní stolek
3v1 Airtivity interaktívny stolík

6m-36m

Viac pokynov, videí a informácií je na www.tomy.com. Tento 
návod obsahuje dôležité informácie, odložte si ho pre budúce 
použitie.

Obsah balenia:

Nie je súčasťou balenia
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CZ Návod k použití:
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Všechny informace o výrobku uschovejte pro
budoucí použití.

DŮLEŽITÉ: Předtím, než dovolíte dětem si   
s výrobkem hrát, odstraňte veškeré plastové
příchytky a obalové materiály. Barva a obsah
se mohou lišit. Sestavení musí provádět
dospělá osoba.

DŮLEŽITÉ: Na stolku ani v jeho blízkosti
nejezte ani nepijte.

DŮLEŽITÉ: Vždy používejte tento výrobek
pod dohledem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ: Tato hračka vydává záblesky,
které mohou u citlivých jedinců vyvolat
epilepsii.

SK Návod na používanie:

Všetky informácie o výrobku si odložte
pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ: Prv než dovolíte deťom hrať sa 
s výrobkom, odstráňte všetky plastové 
príchytky a obalové materiály. Farba             
a obsah sa môžu líšiť. Hraciu deku môže 
zložiť iba dospelá osoba.

DÔLEŽITÉ: Na stolíku ani v jeho blízkosti 
nejedzte ani nepite.

DÔLEŽITÉ: Tento výrobok vždy používajte 
pod dohľadom dospelej osoby.

VAROVANIE: Táto hračka vydáva záblesky, 
ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať 
epilepsiu.
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CZ Pokyny k čištění:
1. K uvolnění ucpaných otvorů použijte párátko,

malý vrták nebo jiný vhodný nástroj.
2. Zapněte interaktivní stolek.
3. Vysajte povrch stolku. Ujistěte se, že držíte

hadici vysavače mírně nad povrchem, aby
nedošlo k poškození povrchu.

4. K čištění použijte hadřík či ubrousek                    
s antibakteriálním roztokem. Voda uvnitř 
výrobku způsobí jeho nenávratné poškození. 
Pokud se na stolek vylije tekutina, sejměte 
víčko na spodní straně stolku a tekutinu 
vypusťte.

Upozornění FCC - pro USA: Změny nebo úpravy tohoto výrobku, které nejsou výslovně schváleny výrobcem 
odpovědným za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto výrobku.
POZNÁMKA: Tento výrobek byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části
15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení
při instalaci v domácnosti. Tento výrobek vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud
není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně,
neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé
rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme
uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
• Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika s žádostí o pomoc.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je podmíněn splněním dvou následujících
podmínek: (1) zařízení by nemělo působit škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení,
včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.
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• 4 x C 1,5V (LR14)

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

SK Pokyny na čistenie:
1. Na uvoľnenie upchatých otvorov použite 

špáradlo, malý vrták alebo iný vhodný 
nástroj.

2. Zapnite interaktívny stolík.
3. Vysajte povrch stolíka. Ubezpečte sa, že ha-

dicu vysávača držíte mierne nad povrchom, 
aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

4. Na čistenie používajte handričku či obrúsok      
s antibakteriálnym roztokom. Voda vo výrobku 
spôsobí jeho nenávratné poškodenie. Ak sa 
na stolík vyleje tekutina, odstráňte viečko na 
spodnej strane stolíka a tekutinu vypusťte.

Upozornenie FCC - pre USA: Zmeny alebo úpravy tohto výrobku, ktoré  výslovne neschválil výrobca zodpovedný 
za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto výrobku.
POZNÁMKA: Tento výrobok bol testovaný a splnil limity pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 
pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
inštalácii v domácnosti. Tento výrobok vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je 
inštalovaný a používaný podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však 
žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie 
prijímaného rozhlasového alebo  televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľovi 
odporúčame, aby sa rušenie pokúsil napraviť pomocou jedného alebo viacerých z nasledovných opatrení:
• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zariadenie pripojte do výstupu na inom obvode, než k akému je pripojený prijímač.
• Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika so žiadosťou o pomoc.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je podmienené splnením dvoch 
nasledovných podmienok: (1) zariadenie by nemalo spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať 
akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.
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Patent čeká na vyřízení. / Patent čaká na vybavenie.

© 2020 TOMY Všechna práva vyhrazena. / 
Všetky práva vyhradené.

VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE. 
L27192ML 200131

Odpovídá požadavkům mezinárodní bezpečnostní normy 
ASTM F963. / Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej 
bezpečnostnej normy ASTM F963.

Symbol koše označuje, že výrobek ani baterie 
nesmí být zlikvidovány s domácím odpadem, 
protože obsahují látky, které mohou poškodit 
životní prostředí a zdraví ostatních. Využijte tedy, 
prosím, sběrných míst či recyklačních zařízení.

CZ VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ:

Balení neobsahuje baterie.

DŮLEŽITÉ:
• Nepoužívejte nabíjecí baterie.
• Baterie musí být vyjímány a vkládány pod dohledem dospělé osoby.
• Nesnažte se nabíjet nenabíjecí baterie.
• Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle znamének + a - na bateriích a výrobku.
• Vybité baterie vyjměte a řádně je zlikvidujte.
• Vyvarujte se zkratování kontaktů.
• Nekombinujte použité a nové baterie, baterie různých typů jako např. alkalické, zinkouhlíkové či nabíjecí (např. NiMH), nebo baterie různých 

výrobců/značek.
• Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci.

© 2020 TOMY Oak Brook,
Illinois 60523, USA
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• 4 x C 1,5V (LR14)

Balení neobsahuje baterie.

TOMY EUROPE
TOMY EUROPE JE OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEČNOSTI TOMY UK, LTD. 
HEMBURY HOUSE, EXETER, EX2 5AZ, UK
TOMY FRANCE CS70358, 74164 ARCHAMPS, FRANCIE
TOMY INTERNATIONAL OAK BROOK, ILLINOIS 60523, USA
US AND CANADIAN CUSTOMER CARE/ ASSISTANCE CLIENTÈLE 
POUAR LES USA ET LE CANADA TEL: 1-800-704-8697.

SK VLOŽENIE A VÝMENA BATÉRIÍ:

Balenie neobsahuje batérie.

DÔLEŽITÉ:
• Nepoužívajte nabíjacie batérie.
• Batérie možno vyberať a vkladať iba pod dohľadom dospelej osoby.
• Nesnažte sa nabíjať nenabíjacie batérie.
• Ubezpečte sa, že batérie sú vložené správne podľa znamienok + a - na batériách a výrobku.
• Vybité batérie vyberte a správne ich zlikvidujte.
• Vyvarujte sa skratovania kontaktov.
• Nekombinujte použité a nové batérie, batérie rôznych typov, napr. alkalické, zinkovouhlíkové alebo nabíjacie (napr. NiMH), ani batérie rôznych 

výrobcov/značiek.
• Nevhadzujte batérie do ohňa, môžu explodovať alebo vytiecť.

Balenie neobsahuje batérie.

Symbol koša znamená, že výrobok ani batérie 
nemožno likvidovať v rámci domáceho odpadu, 
lebo obsahujú látky, ktoré môžu poškodiť životné 
prostredie a zdravie. Využite preto zberné miesta 
a recyklačné zariadenia.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR / Výhradné zastúpenie pre ČR a SR: 
Quido Bergmann, spol. s r.o.,

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 732 800 709, email: info@learningtoys.cz

www.learningtoys.cz
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