Manual de instruções

Ferrari Enzo - Cód.: 6416

Precauções de segurança:
- Pais, para ter certeza que seu filho brincará com
segurança e diversão, por favor revise as instruções
de operação com ele.
- Não pegue o veículo em movimento.
- Não aproxime as mãos, cabelos ou roupas nos
pneus enquanto o veículo estiver ligado.
- Retire as baterias quando não for usar o produto.
- Não brinque com o produto em estradas

3,6V

Suspensão
dianteira

Botão
direcional

Cuidados:

Liga/desliga

- Utiliza 2 pilhas AA para o controle (inclusa apenas para demonstração);
- Utiliza bateria recarregável 3,6V para o brinquedo (inclusa);
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- Baterias fracas devem ser removidas do controle e do brinquedo;
- Manter a bateria carregada caso não for usá-la para que seu circuito não
fique viciado com pouca carga;
- A bateria deve ser trocada caso quebre ou rache;
- Baterias não-recarregáveis não devem ser recarregadas;
- Imagem meramente ilustrativa, cores e acabamentos podem sofrer
alterações.

Tampa da
bateria

3,6V
ATENÇÃO: A bateria deve ser carregada por 4 horas.

Pneu
Semi-Pneumático

Caixa de direção
selada

Notas
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS
Cuidados e Manutenção
- Remova as baterias do produto quando não for usar por um longo período;
- Limpe o produto com um pano levemente úmido;
- Mantenha o produto e as baterias longe do calor excessivo;
- Não molhe o produto. Isso pode danificá-lo.

- É recomendável que um adulto supervisione a instalação/troca de baterias;
- Sob influências eletrostáticas, o produto pode não funcionar e talvez precise ser ligado novamente;
- Recomenda-se usar baterias novas para um melhor funcionamento do produto,
- Examine regularmente a tomada, o carregador e outras partes, pois se houver qualquer estrago, é recomendável não usar
o produto até o problema ser reparado;
- O carregador não é um brinquedo, portanto requer atenção de um adulto;
- este produto só deve ser usado com as baterias e o carregador recomendados.

Manual de instruções

Ferrari Enzo - Cód.: 6416

Precauções de segurança:
- Pais, para ter certeza que seu filho brincará com
segurança e diversão, por favor revise as instruções
de operação com ele.
- Não pegue o veículo em movimento.
- Não aproxime as mãos, cabelos ou roupas nos
pneus enquanto o veículo estiver ligado.
- Retire as baterias quando não for usar o produto.
- Não brinque com o produto em estradas

3,6V

Suspensão
dianteira

Botão
direcional

Cuidados:

Liga/desliga

- Utiliza 2 pilhas AA para o controle (inclusa apenas para demonstração);
- Utiliza bateria recarregável 3,6V para o brinquedo (inclusa);
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- Baterias fracas devem ser removidas do controle e do brinquedo;
- Manter a bateria carregada caso não for usá-la para que seu circuito não
fique viciado com pouca carga;
- A bateria deve ser trocada caso quebre ou rache;
- Baterias não-recarregáveis não devem ser recarregadas;
- Imagem meramente ilustrativa, cores e acabamentos podem sofrer
alterações.

Tampa da
bateria

3,6V
ATENÇÃO: A bateria deve ser carregada por 4 horas.

Pneu
Semi-Pneumático

Caixa de direção
selada

Notas
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS
Cuidados e Manutenção
- Remova as baterias do produto quando não for usar por um longo período;
- Limpe o produto com um pano levemente úmido;
- Mantenha o produto e as baterias longe do calor excessivo;
- Não molhe o produto. Isso pode danificá-lo.

- É recomendável que um adulto supervisione a instalação/troca de baterias;
- Sob influências eletrostáticas, o produto pode não funcionar e talvez precise ser ligado novamente;
- Recomenda-se usar baterias novas para um melhor funcionamento do produto,
- Examine regularmente a tomada, o carregador e outras partes, pois se houver qualquer estrago, é recomendável não usar
o produto até o problema ser reparado;
- O carregador não é um brinquedo, portanto requer atenção de um adulto;
- este produto só deve ser usado com as baterias e o carregador recomendados.

