
2.

15o - 45o

15o - 45o

1.
UP

1.

2.

3.

3.
1 - 5 cm

1. 2.

UP

UP

2.

1.

IAN: 399139_2101
FLB-007 BU / PK / RD

NAUDOJIMO NURODYMAI ŽAISTI KAIP SU BUMERANGU KELTI Į ORĄ

25
MIN

UP

!

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS



15o - 65o 15o - 65o

SKRAIDINTI Į TIKSLĄ TIESIAI

15o - 65o

1.

2.

UP

UPUP

V1.0

Įspėjimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Šiame gaminyje įtaisyta nekeičiama baterija. 
Nekraukite karštomis arba šaltomis sąlygomis. 
Nepalikite gaminio krautis be priežiūros. 
Atjunkite įkroviklį, kai gaminys yra visiškai įkrautas. 
Prieš naudodami, gaminį visiškai įkraukite. 
Nelaikykite ilgą laiką saulėje. 
Saugokite gaminį nuo tiesioginių sutrenkimų 
Mesdami gaminį į kitus žmones būkite atsargūs. 
Nespardykite ir nedaužykite gaminio. 
Šio gaminio neturėtų naudoti jaunesni kaip 6 metų amžiaus vaikai. 
Nekiškite piršto per apsauginius gaubtelius. 
Nelieskite ventiliatoriaus mentės, kai gaminys veikia. 
Gaminį reikia naudoti pakankamai atokiai nuo upių, kelių, pastatų ir kitų pavojų keliančių 
vietų. 
Nenaudokite gaminio vandenyje, po vandeniu ar paplūdimyje. 
Nenaudokite gaminio blogo oro sąlygomis, pavyzdžiui, lyjant, sningant, esant griaustini-
ui, elektros išlydžiui ir stipriam vėjui. 
Atsargiai naudokite gaminį netoli elektros lempučių, stiklinių šviestuvų, stiklo ir kitų 
dūžtamų gaminių. 

LT Garantija
Bendrovė „Lenco“ siūlo techninį aptarnavimą ir garantiją pagal Europos teisę, kas reiškia, 
jog dėl gaminio taisymo (per garantinį laikotarpį ir po jo) reikia kreiptis į vietinį gaminio 
pardavimo atstovą. Svarbi pastaba: Nėra galimybės tiesiogiai išsiųsti įrenginius „Lenco“, 
kuriuos reikia remontuoti. Svarbi pastaba: Jei šio įrenginio korpusą atidarė neoficialiame 
aptarnavimo centre arba kaip nors turėjo prieigą, garantija nustos galioti.
Šis įrenginys nėra pritaikytas naudoti profesionaliai. Jei naudojama profesionaliai, nustos 
galioti visi gamintojo garantiniai įsipareigojimai.

Seno įrenginio išmetimas
Šis simbolis nurodo, kad Europoje negalima išmesti atitinkamo elektrinio įrenginio arba 
akumuliatoriaus kaip bendrų buitinių atliekų. Kad įrenginys ir akumuliatorius 
būtų tinkamai apdorotas kaip atliekos, išmeskite pagal galiojančius vietinius 
įstatymus, kurie nustato reikalavimus elektros įrangai arba akumuliatoriams. 
Jei jų laikysitės, padėsite išsaugoti gamtinius išteklius ir pagerinti aplinkos 
apsaugos standartus, numatytus elektros atliekų (Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų direktyva) apdorojimui ir išmetimui.

Šiuo bendrovė „Lenco Benelux B.V.“, įsikūrusi adresu Thermiekstraat 1a, 6361 
HB Nuth, The Netherlands (Nyderlandai), pareiškia, jog gaminys atitinka ES 
direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Dėl atitikties deklaracijos galima 
kreiptis adresu: techdoc@commaxxgroup.com

Aptarnavimas
Prireikus išsamesnės informacijos ir pagalbos tarnybos pagalbos, apsilankykite support.
lenco.com. „Lenco Benelux BV“, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands 
(Nyderlandai).
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Netinka jaunesniems nei 6 metų vaikams

Flying light ball
Input：DC 5V/1A
Battery: Li-ion 3.7V, 200mAh, 0.74Wh
Lenco Benelux B.V Thermiekstraat 1A 
6361HB Nuth The Netherlands
Made in China
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