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OBSAHUJE
1 Lumies mázlíčka, 1 hřebínek, 1 návod
1 Lumies maznčika, 1 hrebienok, 1 návod

Poznámka: Než si začneš s Lumies hrát, odstraň visačku.
Poznámka: Skôr ako sa začneš s Lumies hrať, odstráň visačku.

Řešení problémů / Riešenie problémov 
Výměna baterií vyřeší u Lumies výrobku spoustu problémů. 
Pokud problémy přetrvávají zkuste se obrátit na náš info email: 
info@epline.cz.
Výmena batérií vyrieši u Lumies výrobku veľa problémov. 
Ak problémy pretrvávajú skúste sa obrátiť na náš info email: 
info@epline.cz.

Péče o výrobek / STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK
Nevkládej Lumies do vody nebo do jiné kapaliny.
Nijak s Lumies neházej ani si s ní nekopej.
Nenechávej výrobek na extrémně teplých a nebo studených místech.
Lumies čisti pouze na povrchu vlhkým hadříkem.
Nevkladaj Lumies do vody alebo do inej kvapaliny.
Nijako s Lumies nehádž ani si s ňou nekop.
Nenechávaj výrobok na extrémne teplých alebo studených miestach.
Lumies čistěte iba na povrchu pomocou vlhkej handričky.

Informace o bateriích / Informácie o batériách
Instalaci baterií by měla provádět dospělá osoba. Výrobek vyžaduje 
3x AAA 1,5V baterie. Pro výměnu baterií, odšroubujte kryt úložného 
prostoru pro baterie.
Inštaláciu batérií by mala vykonávať dospelá osoba. Výrobok 
vyžaduje 3xAAA 1,5V batérie. Pre výmenu batérií, odskrutkujte kryt 
úložného priestoru pre batérie. 

AAA

AAA

AAA

(jsou součástí balení)
(sú súčasťou balenia)

3x AAA (R03P ) 1.5V

Správné umístění krytu úložného prostoru pro baterie:
Správné umiestnenie krytu úložného priestoru pre batérie:

Odstraňte kryt úložného prostoru pro baterie.
Odstráňte kryt úložného priestoru.

© 2019 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. 
Všechna práva vyhrazena. Loga, ochranné značky Lumies a 
Skyrocket jsou registrované značky Skyrocket LLC. 
Všetky práva vyhradené. Logá, ochranné značky Lumies a 
Skyrocket sú registrované značky Skyrocket LLC. 

Výrobce/Výrobca:
Skyrocket U.K. Limited,  Office BG11, Lancaster Court, 8 Barnes Wallis 
Road, Fareham, PO15 5TU, United Kingdom. TEL : +44 1489 668441

#pomsies

Uvnitř Lumies je ukryto více jak 25 tajných zvuků!
Objevit toto tajemství můžeš v herním režimu číslo 1. A to tím, že se budeš s 
Lumies dotýkat příslušných barev v řádném pořadí.

Vo vnútri Lumies je ukrytých viac ako 25 tajných zvukov!
Objaviť toto tajomstvo môžeš v hracom režime číslo 1. A to tak, že sa budeš s 
Lumies dotýkať príslušných farieb v riadnom poradí.

PSST!

+ barva, kterou chceš, aby Lumies měla

+ farba, ktorú chceš, aby Lumies mala

VYZKOUŠEJ TOTO POŘADÍ: / VYSKÚŠAJ TOTO PORADIE:

VYZKOUŠEJ TOTO POŘADÍ: / VYSKÚŠAJ TOTO PORADIE:

VYZKOUŠEJ TOTO POŘADÍ: / VYSKÚŠAJ TOTO PORADIE:

Objev více na webových stránkách pomsies.com.
Objav viac na webových stránkach pomsies.com.

Poznámka: Přesnost přizpůsobení barev se může lišit v závislosti na 
struktuře a povrchu skenovaného objektu. Zejména pak u tištěných 
povrchů.

Poznámka: Presnosť prispôsobenia farieb sa môže líšiť v závislosti 
na štruktúre a povrchu skenovaného objektu. Hlavne pri tlačených 
povrchoch.

VýbĚr jazyka / Výber jazyka
Pro vstup do režimu výběru jazyka, stiskni nos Lumies a drž ho po 
dobu 5 vteřin. LED světla začnou blikat červeně. Zmáčkni ještě 
jednou nos pro výběr jazyka ("Výběr sekvence" , Lumies přečte 
vybraný jazyk). Pro uložení vybraného jazyka a opuštění jazykového 
režimu, zmáčkni a drž nos po dobu 3 vteřin

Na vstup do režimu výberu jazyka, stlač nos Lumies a drž ho po 
dobu 5 sekúnd. LED svetlá začnú blikať načerveno. Stlač ešte raz 
nos pre výber jazyka ("Výber sekvencie" , Lumies prečíta vybraný 
jazyk). Pre uloženie vybraného jazyka a opustenie jazykového 
režimu, stlač a drž nos po dobu 3 sekúnd.

INT - G5

CZ: VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty, nebo 
vdechnuty. Hrozí nebezpečí udušení. Barvy a detaily se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Uschovejte obal pro 
budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace. Obal není součástí výrobku; odstraňte ho před tím, než 
dáte hračku dítěti. Uchovejte adresu dovozce pro budoucí potřebu. Vyrobeno v Číně. 

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů:
Použitá elektrozařízení, baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit 
životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu 
nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Vyhazování elektrozařízení, baterií 
nebo akumulátorů do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. 
Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice  na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo 
vyrobená po 13.8.2005 a rovněž označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. 
Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na 
příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových 
stránkách kolektivních systémů (www.asekol.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. 
Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní, aby z něj neunikaly nebezpečné látky. Symbol přeškrtnuté 
popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do 
odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použité baterie nebo akumulátory můžete 
bezplatně odevzdávat na mnoha místech označených jako „místa zpětného odběru“. Jsou to zejména prodejny 
elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru 
najdete na www.asekol.cz a www.ecobat.cz.

Bezpečnost baterií.
Výrobek na baterie – informace o podmínkách bezpečného provozu 
Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
Nekombinujte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie.
Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
Vybité baterie vyjměte ihned z hračky.
Nezkratujte napájecí svorky.
Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.
Nedoporučujeme používat nabíjecí baterie, mohl by se tím snížit výkon hračky.
Výrobce doporučuje používat pouze alkalické baterie.
Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
Než začnete dobíjet baterie, vyjměte je z přístroje.
Chraňte před vysokými teplotami, prachem, pískem a vodou.

SK: Upozornenie! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté, alebo 
vdýchnuté. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Farby a detaily sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Uschovajte obal pre 
budúcu potrebu, sú tu uvedené dôležité informácie. Obal nie je súčasťou výrobku; odstráňte ho skôr, ako dáte hračku 
dieťaťu. Uschovajte adresu dovozcu pre budúcu potrebu. Vyrobené v Číne. 

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozariadení, batérií a akumulátorov:
Použité elektrozariadenia, batérie a akumulátory, nesprávne vyhadzované s bežným odpadom, môžu vážne narušiť 
životné prostredie. Po čase sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, najmä tzv. ťažké kovy, ktoré môžu znečistiť pôdu alebo 
spodné a povrchové vody a majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Vyhadzovanie elektrozariadení, batérií 
alebo akumulátorov do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané. 
Symbol preškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozariadenia, dovezené 
alebo vyrobené po 13. 8. 2005 a tiež označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. 
Povinnosťou užívateľa je odovzdať akékoľvek opotrebované elektrozariadenia na vopred určené zberné miesto na 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o zberných miestach na recykláciu získate u 
kolektívneho systému SEWA, a.s. (Kontakty nájdete na webových stránkach http://www.erp-recycling.sk) alebo v 
obchode, kde ste produkt zakúpili. Zariadenie odovzdávajte nedemontované, kompletné, aby z neho neunikali 
nebezpečné látky. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré 
ich obsahujú, vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Použité 
batérie alebo akumulátory môžete bezplatne odovzdávať na mnohých miestach označených ako "miesta spätného 
odberu". Sú to najmä predajne elektrospotrebičov, supermarkety a hypermarkety, zberné dvory.

Bezpečnosť batérií.
Výrobok na batérie - informácie o podmienkach bezpečnej prevádzky 
Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené. 
Nekombinujte rôzne typy batérií. 
Nekombinujte nové a použité batérie. 
Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu. 
Vybité batérie vyberte ihneď z hračky. 
Neskratujte napájacie svorky. 
Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba. 
Ak hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie. 
Používajte len typy batérií odporúčané výrobcom. 
Neodporúčame používať nabíjacie batérie, mohol by sa tým znížiť výkon hračky. 
Výrobca odporúča používať iba alkalické batérie. 
Nabíjacie batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelej osoby. 
Skôr ako začnete dobíjať batérie, vyberte ich z prístroja. 
Chráňte pred vysokými teplotami, prachom, pieskom a vodou. 

Dovozce /Dovozca:
EPEE Czech s.r.o. 
Hráského 2231/25 
148 00 Praha 4 
Tel: +420 240 249 249 


