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Opozorilo.  Nogomet baby zahteva , da ga sestavite. Artikel mora sestaviti samo in izključno odrasla oseba. Preverite stabilnost igrače po tem, ko  
ste jo sestavili, predno izročite igračo otroku. Preprečite otroku, da bi splezal ali sedel na igrači. Igrača ni namenjena,  da prenaša težo otroka.  
Vsebina – (contenutu della confezione) (glejte sličice na originalnih navodilih) : A. Igrišče; B. Palici x 2; C. Rdeči igralci x 2; D. Modri igralci x 2; E. Sodnik; F. Zastavice x 2; G. Ročke x 2;  
H. Ročke modre x 2; I. Mehka žogica; J. Vrečka s 13 vijaki; K. Set nalepk.  
Navodila za sestavo (glejte sličice na originalnih navodilih): UPOŠTEVAJTE TUDI: Rdeča ekipa (na sliki označena s črko »R«) se montira na levo stran igrišča kot prikazuje sličica. Modra 
ekipa  (na sliki označena s črko »B«) se montira na desno stran igrišča kot prikazuje sličica. 1. Vstavite palici v smeri puščice »1«.  2. Ko vstavite palice,  nataknite še ostale elemente v 
tem vrstnem redu: zastavica-igralec-igralec »2«. Upoštevajte: ne vstavite elemente direktno na palico. 3. Igralce nataknite tako, da je raven del igralce usmerjen proti sredini igrišča. 
Detajl na sliki še podrobneje prikazuje, kako pravilno natakniti igralca (3). 4. Vstavite ročke na modro ekipo B in rdečo ekipo R. Detajl na sliki še podrobneje prikazuje, kako pravilno 
natakniti ročke (4). 5. Vstavite vijake na vse 4 ročke in na vse igralce (5), prepričajte se, da se luknjice ujemajo z luknjicami na palici (NB). 6. Sestavite še sodnika tako, da prvo vstavite en 
čep, nato še drugega (6): sodnika nataknite tako, da je raven del sodnika usmerjen proti igrišču. 7. Obrnite nogomet baby in vstavite še preostalih 5 vijakov kot prikazuje slika (7).  
Montaža nalepk:  Upoštevajte: prepričajte se, da ste nogomet baby sestavili pravilno, da ste vstavili vse vijake in jih dobro zatisnili predno prilepite nalepke. Številke sličic na desni strani 
originalnih navodil se ujemajo s tistimi, ki so na listu z nalepkami. 
Dragi starši, veseli nas, da ste izbrali poučno igro, ki je hkrati simpatična in zabavna  družba za igro vašega otroka.  Nogomet baby  Clementoni  je  središče poučnih elektronskih aktivnosti, 
hkrati je simpatičen in zabaven spremljevalec pri igri vašega otroka. Otrok se zabava pri razvijanju svojih ročnih sposobnosti in koordinacije, igranju z nogometom, poslušanju pesmi, smešnih fraz in 
vrsti poučnih vsebin v italijanskem in angleškem jeziku.   
Namestitev baterij (glejte sličice na originalnih navodilih: Prepričajte se, da je igrača izklopljena, gumb je na poziciji OFF (slika 1). Uporabite križni izvijač, da odvijete vijak na 
baterijskem pokrovu, ki se nahaja na zadnji strani igrače (slika 2). Vstavite 2 bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V glede na smer polarnosti, ki je označena znotraj baterijskega pokrova (slika 3). 
Zaprite baterijski pokrov in z izvijačem dobro zatisnite vijak. 
Vklop igrače (glejte sličice na originalnih navodilih: premaknite gumb za eno pozicijo za igro v ANGLEŠČINI, za dve poziciji za igro  v ITALIJANŠČINI (slika 1 na originalnih navodilih). 
Opozorilo. Igrača se avtomatsko ugasne po približno 3 minutah neuporabe. Če gumb ni bil na poziciji OFF,  je za vključitev ponovnega delovanja dovolj, da primete gumb ali pa 
aktivirate enega od senzorjev. Igro izključite in se izognete porabi energije tako, da gumb premaknete na pozicije OFF . 
             Baterije: 2 bateriji tipa »AAA/LR03« 1.5 V (baterije so priložene v demonstracijske namene). Navodila za pravilno uporabo igrač na baterije. Opozorilo. Baterije mora vstaviti samo in  
             izključno odrasla oseba. Pri vstavljanju bateriji pazite na proizvajalčeve oznake za smer polarnosti (+/-). Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Da se izognete kratkim stikom, v      
    Pb    nobenem primeru ne prijemajte kontaktov  znotraj praznega baterijskega prostora. Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. 
Baterije pred polnjenjem vzemite ven iz igrače (če so odstranljive).  Baterije za polnjenje se  morajo  polniti pod nadzorom odrasle osebe (če so odstranljive). Ne uporabljajte različnih 
tipov baterij, nikoli rabljenih in novih skupaj. Ostala priporočila: Baterije so nevarne, če se jih pogoltne, zato jih držite daleč stran od dosega otrok. Priporočamo, da baterije odstranite 
iz igrače, če le ta ni v uporabi dlje časa. Ne poskušajte odpreti baterij. Ne mečite baterij v ogenj. Navodila za odlaganje baterij:  Simbol pomeni, da morate z  izrabljenimi  baterijami 
ravnati v skladu z veljavnimi okoljskimi normativi. Simboli za kemijske elemente živo srebro (Hg), kadmij (Pb9, in/ali svinec (Pb), ki so zraven simbola  prečrtane kante, pomenijo, da je v 
bateriji pomemben delež navedene snovi. Te snovi so nevarne za zdravje in za okolje. Pravilno odvržene baterije omogočajo njihovo izolacijo in pravilno, ciljno ravnanje s škodljivimi 
snovmi in omogočajo recikliranje blaga ter tako zmanjšujejo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Odvržene izrabljene baterije na smetišče ali v okolje močno povečuje nevarnost 
za onesnaženje vode. V skladu z Evropsko Direktivo  2013/56/UE je prepovedano odlagati izrabljene baterije in akumulatorje kot gospodinjske odpadke in potrošnik je dolžan, da se 
vključi v ločeno zbiranje in tako olajša ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje. Kako odvržemo baterije:  Da se izognete kratkim stikom, predno odvržete baterije, jih popolnoma 
izpraznite tako, da je artikel delujoč , dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo. Izrabljene baterije odstranite iz igrače. Odstranite/odvrzite izrabljene baterije ločeno od gospodinjskih 
odpadkov v skladu z lokalnimi  uredbami: vrnite igračo  na mesto, kjer ste jo kupili ali jo dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vrnitev je brezplačna. Predvidene so sankcije za 
nepravilno odvržene baterije. 
Poraba baterij: Po dolgotrajni uporabi igrače, se lahko pojavijo sledeči učinki, ki se nanašajo na porabo baterij: Senzorji ne prepoznajo prehoda žogice. Gumbi ne delujejo pravilno. 
Igrača nenadoma preneha delovati. Zgoraj navedeni učinki niso posledica napake v delovanje igrače. Če se pojavijo, je potrebno igračo izklopiti in ponovno vključiti. Če se problemi 
nadaljujejo, je potrebno zamenjati baterije. Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo.   
Igrajmo se skupaj v ITALIJANŠČINI: Ko vključite igračo in jo nastavite na italijansko zastavo, nogomet baby pozdravi otroka in  
ga povabi k igri. Gumbi 12345 in ABC učijo otroka prvih števil in črk z zabavnimi otroškimi rimami in pesmicami.  
Gumb »TV KRONIKA« otroku sporoči rezultat, gumb »GLASBA« pa zapoje pesmi, ki so vključene v igri. Igro začnete tako, da  
žogo pošljete na igrišče preko sodnika ali preko stranskih luknjic. Vsak zadeti gol igrača prepozna in tudi sporoči rezultat.  
Mehka žoga se avtomatsko vrne pred sodnika, da se  vrne v igro in igra se lahko nadaljuje. Prva ekipa, ki zadene 5 golov,  
zmaga tekmo. Štetje golov se začne od začetka za naslednjo tekmo. 
Igrajmo se skupaj v ANGLEŠČINI: Ko vključite igračo in jo nastavite na angleško zastavo, igrača z otrokom komunicira v  
angleškem jeziku: »Hi! Let`s play together!« - Ciao! Giochiamo insieme! – Živjo! Igrajmo se skupaj! Med igro igrača  vsak gol  
otroku sporoči v angleškem jeziku , npr.: »One-nil to the red team!« - Uno a zero per  la squadra rossa ! – Ena proti nič za rdečo  
ekipo«. Ko pritisnete na gumb 12345, se bo otrok naučil prvih števil v angleškem jeziku, skupaj s prevodom v italijanski 
jezik: »ONE-UNO-ENA/TWO-DUE-DVE/THREE-TRE-TRI/FOUR-QUATTRO-ŠTIRI/FIVE-CINQUE-PET. Ko pritisnete na gumb 
ABC, se boste naučili prve črke v angleškem jeziku. Gumb »TV KRONIKA« otroku sporoča rezultat, gumb »GLASBA« pa 
predvaja ovacije gledalcev, kot na pravi tekmi. 
              VSEBUJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE NAPRAVE PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 
              NAVODILA ZA ODLAGANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV, KI SO PREDMET LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV. POMEMBNO! 
              Deli artikla, ki so označeni s simbolom ali  na tak način označeni v navodilih, so v vseh državah EU (Direktiva UE 2012/19/UE) in ostalih, ki imajo ločeno zbiranje odpadkov      
               predmet obveznega ločenega zbiranja odpadkov, ko se njihova uporabnost zaključi. Kako odvržemo baterije: obvezno je ločeno zbiranje delov artikla, ki so označeni s 
simbolom (ali na tak način označeni v navodilih)  in jih odnesti v lokalne centre za ločeno zbiranje odpadkov ali pa jih vrniti prodajalcu ob nakupu novega izdelka in tudi brezplačno v 
primeru, da je zunanja dimenzija komponente manjša od 25 cm. Uporabniki proizvoda imajo odločilno vlogo pri pravilnem odlaganju  električnih in elektronskih naprav ob zaključku 
njihovega delovanja. Pomembno je, da se vsak uporabnik zaveda pomembnosti vloge in da vedno pravilno odlaga električne/elektronske odpadke v skladu z veljavnimi okoljskimi 
normativi ter na tak način prispeva k pravilnem ravnanju in pomaga pri njihovem recikliranju, ponovni uporabi. Opozorilo. Prepovedano je odlaganje delov artikla označenih s 
simbolom v gospodinjske odpadke ali v urbane ne ločene odpadke. Nepravilno odvrženi električni, elektronski deli ali baterije lahko škodujejo zdravju in okolju, zato je tako ravnanje 
sankcionirano z zakonom. Take dele artikla je prepovedano uporabiti na nepravilen način, prepovedano je odstraniti električne in elektronske dele z artikla ali jih uporabiti, če so 
poškodovani. Tako ravnanje lahko škoduje zdravju. Upoštevajte:  Ta opozorila se nanašajo samo na dele artikla navedene zgoraj ali označene v navodilih s simbolom. Predno artikel 
odvržete v odpadke, iz njega odstranite baterije. Ostali deli artikla (kartice, dodatki,..) in embalaža niso predmet zgoraj zapisanih navodil in opozoril, in se jih lahko odvrže med ostale 
gospodinjske odpadke, in se jih ne odnaša v centre za ločeno zbiranje odpadkov ali ne vrača  trgovcu. Gospodinjski uporabniki (neprofesionalni) naj kontaktirajo svojega prodajalca, 
javne službe, ki se ukvarjajo z ločenim zbiranjem odpadkov ali Clementoni  servis za stranke (podatki navedeni na embalaži in na originalnih navodilih). Vpis v register električnih in 
elektronskih naprav n°IT08010000000019,10/01/2008. 
Vzdrževanje: 1. Očistite z nekoliko vlažno krpo  in ne uporabljajte čistil ali kemičnih topil. 2. Ne drgnite preveč energično po igrači zaradi prisotnih senzorjev v njej. 3. Igrače ne potopite 
v vodo. 4. Držite igračo stran od direktne sončne svetlobe in ostalih virov toplote. 5. Če igrače dlje časa ne uporabljate, odstranite iz nje baterije. 6. Ne poskušajte razstaviti igrače in 
preprečite, da bi dobila udarce s predmeti trdih površin. 7. Na konzolo ne izlivajte tekočine ali hrane. 8. Vstavljene baterije za namen demonstracije. Zamenjajte jih po nakupu igrače. 9. 
Igro ne puščajte na temperaturi nižji od 0°C in ne na soncu, saj lahko nizke ali visoke temperature poškodujejo igračo. 10. Ne spreminjajte igrače, saj lahko vsaka sprememba na igrači 
vpliva na varnost igrače. 11. Otrok lahko igračo uporablja samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. 12. Pred vsako igro preglejte igračo in jo držite daleč stran od dosega otrok, 
če je igrača na kakršen koli način poškodovana. Opozorilo. Preden izročite artikel otroku odstranite vse dele embalaže (vrečke, trakove,..), ki niso del igre in jih držite daleč stran od 
dosega otrok. Preberite navodila in shranite embalažo za morebitno kasnejšo uporabo. Barve in detajli vsebine se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. 


