
 

 

Upozornění LED světlo 
na knihu 
 

Nevhodné pro děti do 3 let. Výrobek je 
složen z malých částí, které by dítě mohlo 
spolknout nebo se jím udusit. Doporučujeme 
používat jen alkalické baterie. Používejte jen 
baterie doporučené výrobcem. Při vkládání 
baterií dbejte na správnou polaritu. Baterie by 
měly být vyměňovány pouze dospělými. 
Baterie před vložením zkontrolujte. Vybité 
baterie odstraňte z výrobku. Nabíjejte jen 
baterie k tomu určené. Před nabíjením vyjměte 
baterie z výrobku. Baterie nabíjejte jen pod 
dozorem dospělé osoby. Nepoužívejte různé 
druhy baterií, nemíchejte nabité a vybité nebo 
již použité baterie. Vhazujte je jen do 
vyznačených nádob.  

Výrobce: uvedeno na obalu 

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, 
Česká republika 
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