
Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití 
Predtým, ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok baliaci materiál. Uchovajte balenie a návod s pokynmi pre budúce použitie.
Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy 
Produkt HEXBUG nie je určený na jedenie. Produkt sa môže líšiť od fotografií alebo ilustrácií. Tento produkt je v súlade s bezpečnostnými predpismi.

HEXBUG®  je registrovanou značkou Innovation First, Inc.
Patenty a/nebo patentové žádosti // Patenty alebo patentové žiadosti: innovationfirst.com/patents.
Výrobce // Výrobca: Innovation First Trading SARL
21 B Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg

Dovozce/distributor // Dovozca/distribútor:
SmartLife s.r.o., Matzenauerova 2222/4, 
616 00 Brno, ČR. + 420 543 210 492

Vyrobeno v Číně // Vyrobené v Číne

Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte 
prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácností. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poraďte se 
se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří 
do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru // 
Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, 
prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach. 
O správnej recyklácii sa poraďte so svojím miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení). 
Použitý výrobok nepatrí do  komunálneho odpadu, ale na miesto na to určené alebo na  miesto spätného odberu.

Rozvibruj bláznivé postavičky a pobav se jejich legračním pohybem.
Vlož Nano brouka do základny, vyber si oblíbený motiv z 60 papírových 
postav a zábava může začít. Postavičky ožívají pomocí vibrační 

VYP/ZAP

výměna baterií //
výmena batérií

technologie v Nano broukovi. Vytvoř si svůj vlastní tým Nano Sumo Box bojovníků. Ring slouží i jako pouzdro
pro Tvoje postavy a Nano brouky, takže je můžeš sbalit a bojovat kdekoli chceš. 
Balení obsahuje 2 Box Sumo postavičky, 2 Nano V2 brouky, 2 základny a jeden ring.
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složte
papírovou
postavičku //
zložte
papierovú
postavičku

vložte nano
brouka

do základny //
vložte nano
chrobáka
do základne

zapněte
nano
brouka //
zapnite
nano
chrobáka

nasaďte
postavičku
na základnu //
nasaďte
postavičku
na základňu

spusťte souboj dvou postaviček
v nano box sumo ringu //

spustite súboj dvoch postavičiek 
v nano box sumo ringu

Krabička tvořící ring
může sloužit 
i pro uložení 
postaviček, 
nano brouků
a základen //
Krabička tvoriacaKrabička tvoriaca
ring môže slúžiť
aj pre uloženie
psotavičiek, nano
chrobákov a základní.

Plastová krabička slouží 
jako ring i jako pouzdro na cesty //
Plastová krabička slúži ako ring
aj ako púzdro na cesty.

Rozvibruj bláznivé postavičky a pobav sa ich srandovným pohybom. Vlož Nano chrobáka do základne, vyber si 
obľúbený motív z 60 papierových postáv a zábava sa môže začať. Postavičky ožívajú pomocou vibračnej 
technológie v Nano chrobákovi. Vytvor si svoj vlastný tým Nano Sumo Box bojovníkov. Ring slúži aj jako púzdro 
pre Tvoje postavy a Nano chrobáky, takže ich môžeš zbaliť a bojovať kdekoľvek chceš.
Balenie obsahuje 2 Box Sumo postavičky, 2 Nano V2 chrobáky, 2 základne a jeden ring.


