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ZARIADENIE OBSAHUJE
Súprava obsahuje:
Autíčko na vodíkový pohon iH2GO

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY
Autíčko na vodíkový pohon iH2GO
Autíčko na vodíkový pohon iH2GO je čisto ekologické autíčko, ktoré jazdí na vodík, ktorý si premieňa
v zásobníku/výrobníku z vody. Toto autíčko/učebná pomôcka má za účel ukázať žiakom ako sa vyrába vodík z vody,
aké je jeho využitie a rozvíjať ich technické a ekologické myslenie a kladie taktiež dôraz na potenciál obnoviteľných
zdrojov energie. Autíčko je možné ovládať pomocou smartfónu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY
Pred použitím si musíte prečítať upozornenia, pretože obsahujú dôležité informácie. Tento produkt smú používať len
osoby staršie ako 12 rokov a len pod dohľadom dospelej osoby, ktorá si prečítala návod na použitie a inštrukcie a
porozumela im. Nepoužívajte vodíkovú stanicu na iné účely ako je to popísané v návode. Uchráňte ju pred ohňom a
plameňmi. Pred použitím si pozorne prečítajte užívateľský manuál. Produkcia vodíka je proces ovládaný elektrickým
systémom, produkciou malého množstva vodíka nevznikajú žiadne riziká. Vodíková stanica nesmie byť použitá na
žiadne iné účely. Spolu s týmito bezpečnostnými pokynmi si prečítajte ďalšie pravidlá: Upozornenie: prosím čítajte
pozorne pred začatím používania. Nepoužívajte akúkoľvek časť alebo súčiastku tohto produktu na iný účel ako je
napísaný v manuáli. Nerozoberajte žiadnu časť alebo súčiastku tohto produktu.
I) Upozornenie – nebezpečenstvo udusenia alebo prehltnutia malých častí. Zabráňte kontaktu deťom mladším ako 3
roky.
II) Inštrukcie na čistenie – prečítajte si časť Ako sa starať o auto H2go a jeho súčasti
III) Upozornenie a informácie o transformátore
Hračka je určená pre deti staršie ako 3 roky.
Hračka smie byť používaná len s podporou transformátora.
Transformátor nie je hračka.
Ak by ste mali čistiť hračku tekutinami, odpojte ju najskôr od transformátora. Spracovanie elektronických súčastí na
konci ich používania (členské štáty Európskej únie a iné európske štáty, pre ktoré platí selektívny zber odpadu). Tento
symbol nachádzajúci sa na produkte alebo obale znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený do domáceho odpadu.
Musí byť prinesený do špeciálnych zberných bodov zameraných na elektronický odpad a jeho recykláciu. Zabránite
tým potencionálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia pomáha chrániť naše prírodné
zdroje. Pre viac informácii kontaktujte prosím miestne stredisko zberných surovín. Pri odstraňovaní batérii vás
žiadame postupovať podľa pokynov na ich správne odstránenie. Ďakujeme vám, že odovzdáte v stredisku zberných
surovín, čím rešpektujete svoje životné prostredie.
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