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Obseg dostave / deli  
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Obseg dostave / deli

1 Most

2 Stolp

3 Žerjav

4 Helikopter

5 Figura 1

6 Kovček

7 Figura 2

8 Semafor

9 Znak za parkiranje

10 Opozorilni znak

11 Baterija

12 Lokomotiva

13 Avtomobil

14 Letalo

15 TOVORNJAK

16 Priklopnik

17 Pristajalna steza

18 Tirnica 1

19 Tirnica 2

20 Tirnica 3

21 Tirnica 4

22 Povezovalni del za kretnico

23 Tirnica 5
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Namenska uporaba
Izdelek je igrača in primeren za otroke od 36 mesecev dalje. Uporaba dovoljena samo 
ob nadzoru odrasle osebe. Ta izdelek je primeren samo za uporabo v suhih in zaprtih 
notranjih prostorih.
Kakršna koli druga uporaba od zgoraj opisane ali spreminjanje izdelka nista 
dovoljena in lahko povzročita telesne poškodbe ali materialno škodo. Proizvajalec 
ali trgovec ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi nenamenske ali nepravilne 
uporabe.

Razlaga znakov

 OPOZORILO!

Ta signalni simbol/beseda opisuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki 
lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali težke poškodbe.

 POZOR!

Ta signalni simbol/beseda opisuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki 
lahko, če se ji ne izognemo, povzroči manjše ali srednje težke poškodbe.

NAPOTEK!

Ta signalna beseda opozarja pred možno materialno škodo. 

Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.

S tem simbolom so označene naprave, ki delujejo na enosmerni  
električni tok.

Datum izdaje navodil za uporabo: mesec/leto

Splošno
Branje in hramba navodil za uporabo

Letališče z leseno železnico  (v nadaljevanju imenovano samo »Izdelek«).  
Navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne 
informacije v zvezi z zagonom in uporabo.

Prosimo, da si ta navodila za uporabo preberete v celoti in natančno. Vedno 
upoštevajte vsa varnostna navodila. Z morebitnimi vprašanji ali dvomi glede 
ravnanja z izdelkom se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center. Prosimo, da 
ta navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujete tretjim osebam.
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Sestavljanje ali delovanje. Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o 
skladnosti«): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse veljavne 
predpise Evropskega gospodarskega prostora. 

Ta simbol označuje, da izdelek deluje z varnostno nizko napetostjo (SELV/
PELV).

Upravljanje

Ta simbol potrjuje preverjeno varnost igrače. Izdelki, označeni s to oznako, 
izpolnjujejo vse zakonske in tržne zahteve v zvezi z onesnaževali in 
varnostjo izdelkov.

Embalaža iz lesa s certifikatom FSC

Varnost
Varnostni napotki

 OPOZORILO!

Preberite in upoštevajte vsa spodaj navedena varnostna navodila. V 
primeru neupoštevanja obstajajo precejšnja tveganja za nesreče in 
poškodbe ter nevarnost škode na predmetih in napravah.

 OPOZORILO!

Nevarno za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi 
ali duševnimi sposobnostmi (na primer delno invalidne osebe, 
starejše osebe z omejenimi sposobnostmi gibanja in duševnimi 
sposobnostmi) ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja (na 
primer starejši otroci).

 − Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora samih z embalažnim materialom. 
Obstaja nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala. Otroci 
pogosto podcenjujejo nevarnosti.

 − Opozorilo! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Obstaja 
nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, ki jih otrok lahko pogoltne 
ali vdihne. 

 − Otrokom ne dovolite uporabe izdelka brez nadzora odraslih.
 − Sestavo lahko opravi samo odrasla oseba.

Shranite ta navodila, saj vsebujejo pomembne informacije glede varne 
uporabe.
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Varnostni napotki za baterije / Varnostni napotki

 POZOR!

NEVARNOST POŠKODB! 
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe. 

 − Izdelka ne uporabljajte, če na njem ugotovite poškodbe.
 − Izdelka nikoli ne manipulirajte ali spreminjajte.
 − Električne lokomotive ne smete premikati ročno.

Varnostni napotki za baterije

 OPOZORILO!

Varnostni napotki
 − Baterije hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite 
zdravniško pomoč!

 − Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. Preprečite kratek stik 
baterije in/ali je ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, nevarnost 
požara ali eksplozija.

 − Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.
 − Baterij ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
 − Baterije odstranite-takoj, ko so prazne ali če izdelka dlje časa ne boste 
uporabljali.

 − Skupaj ni dovoljeno uporabljati različnih tipov baterij oz. novih in 
rabljenih baterij.

 − Po potrebi pred vstavljanjem očistite kontakte baterije in naprave.
 − Priložene baterije v skladu s polarnostjo (+/-) vstavite v izdelek.
 − Akumulatorske baterije lahko polnite le pod nadzorom odrasle osebe.

 POZOR!

Nevarnost puščanja baterij
 − Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo 
na baterije, npr. radiatorjem/neposredni sončni svetlobi.

 − Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami! Če pridete v stik s kislino 
akumulatorja, prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode in takoj 
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poiščite zdravniško pomoč!
 − Netesne ali poškodovane baterije lahko povzročijo opekline, če pridejo 
v stik s kožo. Zato v tem primeru nosite primerne zaščitne rokavice.

 − Izpraznjene baterije odstranite iz naprave.
 − Če baterije puščajo, jih takoj odstranite iz izdelka, da se izognete 
poškodbam.

Prvi zagon
Preverite izdelek in obseg dobave

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!
Če pakiranje odprete nepazljivo z ostrim nožem ali drugim koničastim 
predmetom, lahko izdelek zelo hitro poškodujete.

 − Pri odpiranju bodite previdni.
1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je dobava popolna (glejte sl. A na strani 4).
3. Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli izdelka poškodovani. Če je 

temu tako, izdelka ne uporabite.

Sestava

NAPOTEK!

Pri različicah sestave s številnimi zaporednimi ukrivljenimi deli lahko vozila iztirijo!
Pred prvo uporabo očistite tirnice z vlažno krpo!
Namestite most 1 , žerjav 3  in stolp 2  v skladu s sl. B, C in E. Posamezne dele lahko 
enostavno sestavite z vtičnim mehanizmom.

Vstavljanje baterij
1. S pomočjo primernega izvijača odvijte vijak na vrhu lokomotive (glej 

sl. D).
2. Odstranite pokrov in vstavite priložene baterije v skladu s polarnostjo 

v izdelek.
3. Nato pokrov predalčka za baterije ponovno privijte. Pred dajanjem 

izdelka otroku se prepričajte, da je baterijski predal tesno zaprt.
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Zamenjava baterij
Če baterije več ne delujejo, jih zamenjajte, kot je opisano v postopku  
vstavljanja. Pred vstavljanjem novih baterij strokovno odstranite baterije, 
ki se nahajajo v izdelku.
Aktivacija železnice
1. Pritisnite na sprednji gumb, da aktivirate vožnjo naprej.
2. Pritisnite na srednji gumb, da zaustavite vlak.
3. Pritisnite na zadnji gumb, da aktivirate vzvratno vožnjo.
POZOR! Vozilo ni namenjeno vzvratni vožnji na mostovih ali hribinah.
Vzdrževanje, čiščenje in nega

 POZOR!

NEVARNOST POŠKODB! 
Nepravilno čiščenje lahko poškoduje izdelek.

 − Za čiščenje uporabite samo suho krpo, brez kosmov. Pri trdovratni 
umazaniji krpo rahlo navlažite.

 − Pazite, da v ohišje ne prodre voda.
 − Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij.
 − Ko izdelka ne uporabljate, ga hranite v originalni embalaži na suhem 
mestu.

Tehnični podatki
Model:  WK1102-AP

Št. izdelka:  28819

Lokomotiva:

Delovna napetost: 1 x 1,5 V  AA (priporočilo: Alkaline)
Razred zaščite: III

Izjava o skladnosti
Kot podjetje AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, izjavljamo s polno 
odgovornostjo, da zgoraj navedeni izdelek ustreza bistvenim zahtevam 

navedenih EU-smernic. Za izjavo EU o skladnosti lahko zaprosite na navedenem 
naslovu.
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Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo zavrzite glede na vrsto. Lepenko in karton zavrzite med odpadni 
papir, folijo med odpadke za reciklažo. 
 Embalažni material je možno deloma reciklirati. Embalažo odstranite 
na okolju prijazen način in jo oddajte v center za recikliranje odpadkov. 
Odstranite jo na javnem zbirnem mestu.

Odstranitev izdelka
Izdelek zavrzite v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi.
Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Če izdelka več ne boste mogli uporabljati, ste kot potrošnik zakonsko 
zavezani, da stare naprave zbirate in oddate ločeno od gospodinjskih 
odpadkov. Oddate jih npr. na zbirnem mestu, ki ga je določila občina/del 
mesta, v katerem živite. S tem zagotovite, da bodo stare naprave primerno 
predelane in da ne bo prišlo do negativnih učinkov na okolje. Zato so 

električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.
Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Ta simbol pomeni, da baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči skupaj z 
gospodinjskimi odpadki. Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da baterije in 
akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi*) ali ne, oddate 
na zbirnem mestu v vaši občini/delu mesta oz. v trgovini, da se zagotovi 

okolju prijazno odstranjevanje ter da jih je mogoče oddati za ponovno pridobivanje 
dragocenih surovin, kot so kobalt, nikelj ali baker.
Vračanje baterij in akumulatorjev je brezplačno. Nekatere možne sestavine, kot so živo 
srebro, kadmij in svinec, so strupene in pri neustreznem odstranjevanju škodujejo 
okolju. Težke kovine lahko imajo npr. zdravju škodljive učinke na ljudi, živali in rastline 
in se zbirajo v okolju ter v prehranjevalni verigi, da pridejo na posredni način prek 
prehrane v telo. Pri litijevih odpadnih baterijah obstaja visoka nevarnost požara. 
Zato je treba posebej upoštevati ustrezno odstranjevanje litijevih odpadnih baterij 
in akumulatorjev. Pri napačnem odstranjevanju lahko pride do notranjih in zunanjih 
kratkih stikov zaradi termičnih učinkov (vročina) ali mehanskih poškodb. Kratki stik 
lahko povzroči požar ali eksplozijo in vodi do hudih posledic za človeka in okolje. Zato 
pri litijevih baterijah in akumulatorjih pred odstranjevanjem prelepite pole, da boste 
preprečili zunanji kratki stik.
Baterije in akumulatorje, ki niso trdno nameščeni v napravi, je treba pred 
odstranjevanjem odstraniti in zavreči ločeno.
Baterije in akumulatorje oddajte le v izpraznjenem stanju! Če je mogoče, uporabite 
akumulatorje namesto baterij za enkratno uporabo.

*) označeno z:  Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
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