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CZTANEČNÍ KOBEREC Star Dance
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instalace
Rozprostřete koberec na rovný čistý povrch. Koberec je možné zajistit zespodu k podlaze pomocí čtyřech nalepovacích protiskluzo-
vých podložek (součástí balení) nebo v rozích oboustrannou páskou (není součástí balení).

Upozornění
· Je zakázáno podložku koberce používat, pokud máte poraněné nohy. Pokud cítíte nepříjemné pocity na nohách nebo v zádech, ihned 
přestaňte podložku používat. · Před použitím si sundejte boty, nestoupejte na věci v okolí, udržujte dostatečnou vzdálenost od oken a zdí. 
Najděte si vhodný prostor pro použití podložky koberce. ·  Na povrchu podložky může být bílý prášek, jemně jej otřete čistým hadrem.  
· Podložku neumisťujte do blízkosti nábytku nebo jeho ostrých hran. · Děti mohou podložku používat pouze pod dozorem dospělé osoby. 
· Podložku se nepokoušejte jakýmkoliv způsobem opravovat, mohlo by dojít k zániku záruky. · Podložku neumisťujte do blízkosti velmi 
vysokých nebo velmi nízkých teplot. · Pokud je podložka nefunkční, kontaktujte servisní středisko. · Podložka je vhodná pouze pro použití 
v interiéru, nepoužívejte ji venku. · Podložku umístěte na rovný, ne příliš měkký povrch. · Při používaní podložky nenoste boty.  
· Při použití dbejte na vlastní bezpečnost. · Skákání a jiné silné otřesy mohou negativně ovlivnit funkčnost výrobku.

Použití
Koberec rozprostřete na rovný čistý povrch. Připojte adaptér do sítě a zapojte ho do napájecího konektoru na koberci. 

Připojení koberce k TV:
Pomocí AV kabelu se třemi konektory CINCH (červená - audio R, bílá - audio L, žlutá - video), který je součástí výrobku, připojte  
k vašemu televizoru do odpovídajících konektorů AV vstupu a navolte v Menu TV tento odpovídající AV vstup. V případě, že vaše 
TV není vybavena odpovídajícím AV vstupem s konektory CINCH, je potřeba použít příslušnou redukci na jiný druh AV vstupu dle 
výbavy vaší TV a navolit tento příslušný AV vstup v Menu TV. Např. při využití AV vstupu přes konektor Scart použít redukci Cinch - 
Scart (není součástí dodávky) a na TV navolit AV vstup Scart.
Ovládání koberce se provádí stisknutím bodů na koberci: 
- SELECT – krok zpět
- START – potvrzení
- ŠIPKY (dolu/nahoru/vlevo/vpravo) – posunutí 
Nastavení koberce se provádí ovládacími prvky:
- SINGLE/DOUBLE – jeden/dva hráči
- EASY/NORMAL/HARD – výběr obtížnosti od jednoduché po složitou
- 1-138 - taneční hry

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do do-
movního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 

zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení… ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 

nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby.
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