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Opis 
 
Pajek HEXBUG® je robotsko bitje in elektromehanski čudež, ki ga je zabavno 
opazovati in upravljati. Vsak pajek HEXBUG nudi upravljanje v 360° kotu, sprednje 
LED-oko in dvokanalni infrardeči daljinski upravljalnik, pri čemer lahko uporabnik 
nastavi kanal. Dvokanalni daljinski upravljalnik uporabniku omogoča upravljanje več 
robotov neodvisno drug od drugega ali hkrati. Tega največjega člana družine 
HEXBUG je s kompleksnostjo njegovih internih mehanizmov in plezanjem s šestimi 
nogami preprosto fascinantno upravljati in opazovati. Pajek HEXBUG ima dovoljenje 
CPSIA in ga lahko upravljajo otroci od 8. leta starosti naprej.  
 
Način delovanja 
 
Šestnogi pajek HEXBUG nudi upravljanje v 360° kotu in sprednje LED-oko, ki 
uporabniku omogoča manevriranje okoli predmetov in natančno upravljanje njegovih 
drobnih korakov. K vsakemu pajku HEXBUG so priložene tri gumbne baterije, k 
vsakemu daljinskemu upravljalniku pa sta priloženi dve gumbni bateriji.  
 
Je tako velik kot vaša dlan, tako da vam nudi miniaturno robotsko zabavo kadarkoli!  
 
Tehnični podatki 
 
Dolžina izdelka: ...................................................................................................... 4,5''  
Širina izdelka: ......................................................................................................... 3,5''  
Višina izdelka: ........................................................................................................... 3''  
Teža izdelka: ............................................................................................. 0,168 funtov 
 
Razpoložljive barve 
 
Na voljo v različnih prosojnih barvah vključno z rdečo, zeleno, modro, oranžno in 
turkizno.  
 
Na voljo na www.hexbug.com.  
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Varnostni napotki 
 
Opozorilo! 
 
Napačna uporaba baterij lahko vodi do tega, da baterija izteče ali poči. 
 
Prosimo, da upoštevate naslednje varnostne napotke: 
 
• Običajnih baterij ne poskušajte ponovno napolniti. 
• Baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače. 
• Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmeritev plus in minus polov (v 
..skladu z oznakami v baterijskem predalu). 
• Otroci nikoli ne smejo polniti baterij brez nadzora odrasle osebe. 
• Baterije enake oblike lahko imajo kljub temu različno napetost. V nobenem primeru 
..ne smete skupaj uporabljati različnih baterij. 
• V nobenem primeru ne smete povzročiti kratkega stika, saj lahko s tem poškodujete 
..igračo. 
• Odslužene baterije odstranite iz igrače. 
• Uporabljajte izključno priporočene baterije tipa AG13/LR44. 
• Pazite, da se baterije ne bodo nahajale v bližini ognja, sicer lahko iztečejo, počijo ali 
..celo eksplodirajo. 
• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
..senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri 
..uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za 
..varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 
• Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. 
• Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 
..let in pod nadzorom. 
 
 
Ta navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati! 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Robot pajek HexBug HB005 
Kat. št.: 19 07 41 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, 
Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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