
ŠIFRA UNIKA: 270658
NAZIV ARTIKLA: ROBOT CYBER 
CLEMENTONI BAT.ŠK. 61872
Sestavite multifunkcijskega robota. V setu so vsi potrebni deli ter napotki za sestavo  
robota. Spoznajte se z osnovami strojništva in mehanike. Opozorilo. Ni primerno za  
otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli.Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Priporočamo 
za otroke starejše od 8 let. Barve in detalji vsebine se lahko razlikujejo od prikazanih na 
embalaži.Preberite priložen priročnik in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Ob vžigu 
apklikacije se pojavijo obrazci, ki vas sprašujejo po soglasju za uporabo aplikacije in vaših 
podatkov.Za delovanje aplikacije morate sprejeti predstavljene pogoje (najprej jih 
preberite. Za delovanje potrebuje 4x 1,5 V AA/LR03 baterije (niso priložene) Deli artikla, ki 
so označeni s prečrtanim smetnjakom 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.

Distributer: UNIKA TTI d.o.o.
Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija

Tel.: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

Po vsakem koraku vedno preverite,
če ste vse komponente pravilno in  
dovolj trdno pričvrstili. 
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CLEMENTONI UK LTD
Unit 10 - Brook Business Centre -
Cowley Mill Road – UXBRIDGE - UB8 2FX
P. +44 203 383 2020
uk@clementoni.com

MANUFACTURER:
Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811
www.clementoni.com


