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Průvodce  informacemi  o  produktu  
Průvodce  důležitými  informacemi  o  produktu  obsahuje  informace  o  bezpečnosti,  manipulaci,  likvidaci,  recyklaci  a  informace  o  
předpisech  a  také  omezené  záruce  přístroje  BBP 8  App  Enabled  Droid™.  Před  používáním  přístroje  BBP 8  App  Enabled  
Droid  si  přečtěte  všechny  bezpečnostní  a  provozní  pokyny,  abyste  se  vyhnuli  zranění  nebo  poškození  přístroje.

DŮLEŽITÉ  INFORMACE  TÝKAJÍCÍ  SE  BEZPEČNOSTI  A  MANIPULACE  
Než  si  vy  nebo  vaše  dítě  začnete  hrát  se  zařízením  BB-8  App  Enabled  Droid,  přečtěte  si  následující  výstrahy.  Jejich  nedodržení  
může  vést  ke  zranění.  

UPOZORNĚNÍ:  Chcete-li  omezit  riziko  poškození  nebo  zranění,  nepokoušejte  se  demontovat  kryt  zařízení  BB-8  App  Enabled  
Droid.  Všechny  otázky  netýkající  se  běžné  údržby  směřujte  na  společnost  Orbotix,  Inc.  Uvnitř  zařízení  se  nenachází  žádné  
uživatelsky  servisovatelné  díly.  

VÝSTRAHA  NÁVRHU  STÁTU  KALIFORNIE  Č.  65:  TENTO  PRODUKT  OBSAHUJE  CHEMIKÁLIE  ZNÁMÉ  STÁTU  KALIFORNIE  
JAKO  RAKOVINOTVORNÉ  A  ZPŮSOBUJÍCÍ  VADY  PLODU  NEBO  JINÉ  REPRODUKČNÍ  ŠKODY.  

Obecné  
• Před  používáním  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  si  přečtěte  všechny  bezpečnostní  a  provozní  pokyny.
• Uložte  bezpečnostní  a  provozní  pokyny  pro  budoucí  využití.
• Dodržujte  všechny  pokyny  týkající  se  provozu  a  používání.
• Nepokoušejte  se  provádět  servis  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  sami.  Veškeré  úkony  netýkající  se  běžné  údržby

svěřte  společnosti  Orbotix.

Záchvaty,  ztráty  vědomí  a  namáhání  očí  
Malému  procentu  osob  může  zařízení  způsobit  ztráty  vědomí  nebo  záchvaty  (i  když  předtím  žádné  neměli)  vlivem  blikajících  
světel  nebo  světelných  vzorů  při  hraní  her  nebo  sledování  videa.  Pokud  máte  v  rodinné  historii  případy  záchvatů  nebo  výpadků  
vědomí,  doporučujeme  vám  se  před  hraním  her  nebo  sledováním  videa  poradit  s  lékařem.  Pokud  se  setkáte  s  bolestmi  hlavy,  
ztrátou  vidění,  záchvaty,  křečemi,  cukáním  svalů  nebo  očí,  ztrátou  vědomí,  nedobrovolnými  pohyby  nebo  dezorientací,  přestaňte  
zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  a  inteligentní  ovladač  zařízení  používat  a  poraďte  se  s  lékařem.  Chcete-li  omezit  riziko  bolestí  
hlavy,  výpadků  vidění,  záchvatů  a  namáhání  očí,  vyhněte  se  dlouhodobému  používání,  držte  inteligentní  ovladač  zařízení  dále  od  
svých  očí  a  používejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  dobře  osvětlené  místnosti  a  často  dělejte  přestávky.  

Zranění  z  opakování  činnosti  
Pokud  provádíte  opakované  činnosti  jako  hraní  her  ve  svém  chytrém  ovladači,  můžete  se  setkat  s  občasným  nepohodlím  rukou,  
paží,   ramen,   krku   nebo   dalších   částí   těla.   Vyhněte   se   nadměrnému   hraní.   Doporučujeme   rodičům,   aby   sledovali   své   děti   pro  
správné  hraní.  Dělejte  časté  přestávky  a  pokud  se  setkáte  s  nepohodlím  během  nebo  po  podobném  použití,  přestaňte  zařízení  
používat  a  navštivte  lékaře.  

VÝSTRAHA:  Nebezpečí  udušení  
Zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  obsahuje  uvnitř  krytu  malé  díly,  které  mohou  představovat  nebezpečí  udušení  pro  malé  děti  a  
domácí  mazlíčky.  Nenechávejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  a  příslušenství  v  přítomnosti  malých  dětí.  

Udržování  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  rámci  přijatelných  teplot  
Provozujte  a  ukládejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  místě,  kde  teplota  leží  v  rozsahu  0º  a  40  ºC  (32º  až  104  ºF).  Nízké  
nebo  vysoké  teploty  mohou  dočasně  zkrátit  životnost  baterie  nebo  způsobit  dočasné  narušení  správné  funkce  zařízení  BB-8  App  
Enabled  Droid.  Vyhýbejte  se  dramatickým  změnám  teplot  nebo  vlhkosti  při  používání  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid,  jelikož  
na  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  nebo  v  něm  se  může  tvořit  kondenzát.  Nenechávejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  ve  
svém  autě,  protože  teploty  v  zaparkovaných  autech  mohou  překročit  tento  rozsah.  Pokud  používáte  zařízení  BB-8  App  Enabled  
Droid  nebo  nabíjíte  baterii,  je  normální,  že  se  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  zahřeje.  Exteriér  zařízení  BB-8  App  Enabled  
Droid  funguje  jako  chladicí  povrch,  který  přenáší  teplo  z  vnitřní  strany  jednotky  do  venkovního  chladnějšího  vzduchu.  

Používání  a  údržba  
VÝSTRAHA:  Zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  není  vhodné  k  použití  dětmi  mladšími  8  let.  Nikdy:  

• Nezneužívejte,  neházejte,  nepouštějte,  neprorážejte,  násilně  nekopejte  ani  nestoupejte  na  zařízení  BB-8  App  Enabled
Droid.  Může  dojít  k  poškození  robota  a  narušení  jeho  bezpečné  činnosti.  

• Provozování  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  nebezpečných,  rizikových  nebo  veřejných  oblastech  je  zakázáno
(napájecí  vedení  s  vysokým  napětím,  vlakové  stanice,  letiště,  vlaky).  Před  použitím  ve  veřejných  prostorech  nebo  veřejné  
přepravě  zkontrolujte,  zda  je  použití  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  povoleno.  

Vždy:  

• Za  provozu  vždy  udržujte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  dohledu,  aby  nedošlo  ke  zranění  osob,  zvířat  nebo  škodám
na  majetku.

• Zajistěte,  aby  žádné  osoby  nestály  blíže  než  1  metr  (1  yard)  od  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  v  činnosti  a  udržujte
bezpečnou  vzdálenost  mezi  koulí  a  osobami,  zvířaty  a  majetkem.
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• Pravidelně  kontrolujte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid,  zda  neobsahuje  potenciální  nebezpečí,  například  prasklé,
poškozené  nebo  jinak  narušené  díly.  V  případě  poškození  nepoužívejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid,  dokud  nebude  
možné  ho  vyměnit  nebo  opravit.  

• Používejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  na  vhodných  površích.  I  když  se  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  dokáže
pohybovat  po  řadě  povrchů,  pracuje  nejlépe  na  hladkých,  rovných  a  tvrdých  površích  (například  koberec,  parkety  a  
beton).  

Varování  baterie  

• Lithium  polymerové  baterie  jsou  extrémně  nebezpečné  a  mohou  způsobit  vážná  zranění  osob  nebo  poškození  majetku.
Uživatel  přijímá  zodpovědnost  za  používání  lithium  polymerové  baterie.  Jelikož  výrobce  a  distributor  nedokáží  zajistit
správné  používání  baterie  (nabíjení,  vybíjení,  skladování  apod.),  nemohou  být  zodpovědní  za  škody  způsobené  osobám
nebo  na  majetku.

• V  případě  vytečení  baterie  nedovolte  styk  kapaliny  s  pokožkou  nebo  očima.  V  případě  kontaktu  s  pokožkou  ji  omyjte
velkým  množstvím  mýdla  a  vody.  V  případě  kontaktu  s  očima  je  opláchněte  velkým  množstvím  vody  a  poraďte  se  s
lékařem.  Pokud  si  všimnete  podezřelého  zápachu  nebo  hluku  nebo  kouře  okolo  nabíječky,  okamžitě  ji  odpojte.

• Nedodržení  pokynů  níže  může  vést  ke  vzniku  plynu,  požáru,  zásahu  elektrickým  proudem  nebo  výbuchu.

Nabíjení  

• Pravidelně  zkoumejte  nabíječku,  zda  není  poškozen  kabel,  zástrčka,  kryt  nebo  další  části.  Hračku  je  dovoleno  používat  pouze  s
transformátorem  pro  hračky.  Nikdy  nepoužívejte  poškozené  nabíječky  nebo  napájecí  adaptéry.  Používejte  pouze  dodaný  kabel
USB  a  napájený  port  USB  nebo  nabíječku  o  výkonu  5  V  DC,  500  mA.  V  případě  zneužití  může  dojít  k  zásahu  elektrickým
proudem.

• Nikdy  nenabíjejte  vytékající  baterii  nebo  baterii,  která  byla  poškozena.  Nepoužívejte  nabíječku  zařízení  BB-8  App  Enabled
Droid  k  nabíjení  jiné  baterie,  než  vybavené  dobíjecí  baterií.

• Nenabíjejte  baterii  poblíž  hořlavých  materiálů  nebo  na  hořlavých  površích  (koberec,  dřevěné  podlahy,  dřevěný  nábytek
apod.)  nebo  vodivém  povrchu.  Nenechávejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  bez  dozoru  během  nabíjení.

• Nikdy  nenabíjejte  zařízení  okamžitě  po  použití,  zatímco  je  stále  horké.  Nechte  ho  ochladit  na  pokojovou  teplotu.
• Baterie  lze  nabíjet  pouze  pod  dohledem  dospělého.
• Nezakrývejte  svůj  produkt  nebo  nabíječku  při  nabíjení  baterie.  Nabijte  baterii  na  teplotu  mezi  0  až  40  ºC  (32  až  104  ºF).

Síťový  adaptér  není  hračka  a  používat  ho  mohou  pouze  dospělí.

Používání  a  skladování  

• Nepoužívejte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid,  pokud  byl  jeho  kryt  poškozen  a  plastový  kryt  baterie  je  prasklý  nebo
jakýmkoliv  způsobem  poškozený.

• Nevystavujte  baterii  nadměrným  fyzickým  nárazům.
• Nevystavujte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  a  jeho  baterii  teplu  ani  je  neházejte  do  ohně.
• Nevkládejte  baterii  do  mikrovlnné  trouby  nebo  do  nádoby  pod  tlakem.
• Nepokoušejte  se  rozebrat,  propichovat,  deformovat  nebo  rozřezat  baterii  a  nepokoušejte  se  baterii  opravit.  Nepokládejte  těžké

objekty  na  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid,  baterii  nebo  nabíječku.
• Nečistěte  nabíječku  pomocí  rozpouštědla,  denaturovaného  alkoholu  nebo  dalších  nehořlavých  rozpouštědel.  Při  čištění

nezapomeňte  odpojit  napájecí  adaptér  a  nabíječku.
• Je  to  nutné,  aby  nedocházelo  ke  zkratům.  Vyhýbejte  se  přímému  kontaktu  s  elektrolyty  obsaženými  v  baterii.  Elektrolyt  a  výpary

z  elektrolýzy  jsou  zdraví  škodlivé.
• Nevystavujte  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  a  jeho  baterii  velkým  odchylkám  teplot.  Neumísťujte  zařízení  BB-8  App  Enabled

Droid  poblíž  zdroje  tepla.
• Odpojte  nabíječku,  když  nenabíjíte  baterii.

Likvidace  baterií  
Likvidace  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  a  jeho  baterií  v  komunálním  odpadu  může  být  škodlivá  pro  prostředí.  Poškozené  nebo  
nepoužitelné  baterie  musí  být  zlikvidovány  v  nádobě  speciálně  vyhrazené  pro  tento  účet.  Při  likvidaci  baterie  dodržujte  místní  
pokyny  a  regulace.  Pro  další  informace  kontaktujte  místní  úřady  pevných  odpadů.  
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Záruka  
Omezená  záruka  pro  původního  kupujícího  
Tento  produkt  BB-8  App  Enabled  Droid  dodává  a  distribuuje  společnost  Orbotix,  Inc.  a  dodává  se  v  originálním  kartonu  pro  
původního  nakupujícího  zákazníka,  obsahuje  záruku  od  společnosti  Orbotix,  Inc.  na  výrobní  vady  materiálů  a  zpracování  po  dobu  
1  roku.  Společnost  Orbotix  opraví  nebo  vymění  tento  produkt  dle  svých  možností  a  bezplatně  za  nové  nebo  repasované  díly,  
pokud  se  zjistí,  že  jsou  vadné  během  omezené  záruční  doby  určené  výše.  

Pokud  dojde  k  problémům:  
Kontaktujte  nás  na  adrese  support@sphero.com  a  vyžádejte  si  číslo  žádosti  o  vrácení  materiálů  (RMA).  Toto  číslo  uveďte  u  svého  
balíčku  při  zaslání.  Nepřijímáme  vrácené  zásilky  bez  čísla  RMA.  Nakupující  je  zodpovědný  za  všechny  náklady  přepravy.  

Softwarová  licence  
Používání  zařízení  BBP 8  App  Enabled  Droid  je  předmětem  softwarové  licenční  smlouvy  zařízení  BBP 8  App  Enabled  
Droid  nacházející  se  na  webu:  sphero . com.  

Vyloučení  a  omezení  
Tato  záruka  se  vztahuje  na  normální  a  zamýšlené  použití  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid.  Platí  pouze  na  hardwarové  produkty  
„BB-8  App  Enabled  Droid“  vyrobené  společnosti  Orbotix,  Inc.  nebo  pro  ní,  které  lze  identifikovat  pomocí  ochranné  známky  
„Sphero“,  obchodního  názvu  nebo  připevněného  loga.  Omezená  záruka  se  nevztahuje  na  žádný  hardwarový  produkt  nebo  
software  nepocházející  od  společnosti  Orbotix,  i  když  je  zabalen  nebo  prodáván  společně  s  hardwarovým  produktem  BB-8  App  
Enabled  Droid.  Podrobnosti  o  svých  právech  týkajících  se  používání  softwaru  naleznete  v  softwarové  licenční  smlouvě  
doprovázející  software.  

Společnost  Orbotix  nezaručuje,  že  fungování  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  bude  nepřetržité  nebo  bezchybné.  Společnost  
Orbotix  není  zodpovědná  za  škody  vyplývající  z  nedodržení  pokynů  souvisejících  s  používáním  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid.  
Tato  záruka  se  nevztahuje  na:  

a) Spotřební  díly,  například  baterie  nebo  ochranné  nátěry  navržené  k  degradaci  v  průběhu  času,  pokud  nedojde  k  závadě
vlivem  vady  materiálů  nebo  zpracování;;

b) Poškození  způsobené  používání  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  s  jinými  produkty;;
c) Poškození  způsobené  nehodami,  zneužitím,  chybným  používáním,  nedbalostí,  nevhodným  použitím,  požárem,  vodou,  blesky

nebo  jinými  silami  přírody,  chybným  napětím  v  elektrickém  vedení,  kolísáním  nebo  výboji  v  elektrickém  vedení,  poškození
způsobené  nevhodnou  instalací,  přizpůsobením  nebo  úpravami  produktů,  nevhodnými  nebo  neoprávněnými  opravami,
poškození  vnějšího  povrchu  nebo  kosmetické  škody;;

d) Poškození  způsobené  používáním  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  mimo  zamýšlené  použití  popsané  společností  Orbotix;;
e) Vady  způsobené  běžným  opotřebením  nebo  jinak  způsobené  běžným  stárnutím  produktu  BB-8  App  Enabled  Droid.

NEEXISTUJÍ  ŽÁDNÉ  JINÉ  VYJÁDŘENÉ  ZÁRUKY  NEŽ  TY  UVEDENÉ  A  POPSANÉ  VÝŠE.  ŽÁDNÉ  ZÁRUKY,  AŤ  UŽ  
VYJÁDŘENÉ  NEBO  PŘEDPOKLÁDANÉ,  VČETNĚ,  MIMO  JINÝCH,  PŘEDPOKLÁDANÝCH  ZÁRUK  OBCHODOVATELNOSTI  
NEBO  VHODNOSTI  PRO  DANÝ  ÚČEL  A  ZÁRUK  TÝKAJÍCÍ  SE  SKRYTÝCH  NEBO  LATENTNÍCH  VAD,  NEBUDOU  PLATIT  PO  
UPLYNUTÍ  OBDOBÍ  VYJÁDŘENÉ  ZÁRUKY  UVEDENÉHO  VÝŠE  A  ŽÁDNÉ  DALŠÍ  VYJÁDŘENÉ  ZÁRUKY  NEBO  ZÁRUKY  
POSKYTNUTÉ  OSOBAMI,  SPOLEČNOSTMI  NEBO  KORPORACEMI  TÝKAJÍCÍ  SE  TOHOTO  PRODUKTU  NEBUDOU  
ZÁVAZNÉ  PRO  SPOLEČNOST  ORBOTIX.  S  VÝJIMKOU  SITUACÍ  UVEDENÝCH  V  TÉTO  ZÁRUCE  A  V  MAXIMÁLNÍM  
MOŽNÉM  ROZSAHU  POVOLENÉM  ZÁKONEM  NEBUDE  SPOLEČNOST  ORBOTIX  ZODPOVĚDNÁ  ZA  ZTRÁTU  VÝNOSŮ  
NEBO  ZISKŮ,  NEMOŽNOST  REALIZOVAT  ÚSPORY  NEBO  JINÉ  VÝHODY,  ZTRÁTU  PŘÍLEŽITOSTI,  ZTRÁTU  DOBRÉ  VŮLE,  
ZTRÁTU  POVĚSTI,  ZTRÁTU,  POŠKOZENÍ,  NARUŠENÍ  NEBO  POŠKOZENÍ  DAT  NEBO  JINÉ  DALŠÍ  SPECIÁLNÍ,  NÁHODNÉ  
NEBO  NÁSLEDNÉ  ŠKODY  ZPŮSOBENÉ  POUŽÍVÁNÍM,  CHYBNÝM  POUŽÍVÁNÍM  NEBO  NESCHOPNOSTÍ  POUŽÍVAT  TENTO  
PRODUKT  NEBO  JINÝM  PORUŠENÍM  ZÁRUKY  ČI  PODMÍNEK  BEZ  OHLEDU  NA  PRÁVNÍ  TEORIE  NA  KTERÝCH  JE  NÁROK  
ZALOŽEN  A  TO  I  V  PŘÍPADĚ,  ŽE  BYLA  SPOLEČNOST  ORBOTIX  UPOZORNĚNA  NA  MOŽNOST  TĚCHTO  ŠKOD.  V  ŽÁDNÉM  
PŘÍPADĚ  NESMÍ  NÁHRADA  ŠKOD  JAKÉHOKOLIV  DRUHU  SPOLEČNOSTÍ  ORBOTIX  PŘESÁHNOUT  NÁKUPNÍ  CENU  
ZAŘÍZENÍ  BB-8  APP  ENABLED  DROID.  BEZ  OMEZENÍ  VÝŠE  UVEDENÉHO  NAKUPUJÍCÍ  PŘEBÍRÁ  VEŠKERÁ  RIZIKA  A  
ZODPOVĚDNOST  ZA  ZTRÁTY,  POŠKOZENÍ  NEBO  ZRANĚNÍ  KUPUJÍCÍHO  A  MAJETKU  KUPUJÍCÍHO  A  DALŠÍCH  OSOB  A  
JEJICH  MAJETKU  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  POUŽÍVÁNÍ,  CHYBNÉHO  POUŽIVÁNÍ  NEBO  NESCHOPNOSTI  POUŽÍVAT  TENTO  
PRODUKT  PRODÁVANÝ  SPOLEČNOSTÍ  ORBOTIX  NEZPŮSOBENÉ  PŘÍMO  HRUBOU  NEDBALOSTÍ  SPOLEČNOSTI  
ORBOTIX.  TATO  OMEZENÁ  ZÁRUKA  NEBUDE  PLATIT  PRO  JINÉ  OSOBY  NEŽ  PRO  PŮVODNÍ  KUPUJÍCÍ  TOHOTO  
PRODUKTU,  JE  NEPŘENOSNÁ  A  PŘEDSTAVUJE  VAŠI  JEDINOU  MOŽNOST  NÁHRADY.  

Některé  státy  neumožňují  omezení  doby  platnosti  předpokládaných  záruk  nebo  vyloučení  či  omezení  náhodných  či  následných  
škod,  takže  výše  uvedená  omezení  nebo  vyloučení  se  na  vás  nemusí  vztahovat.  Tato  záruka  vám  poskytuje  konkrétní  zákonná  
práva  a  vy  můžete  mít  také  další  práva,  která  se  liší  mezi  různými  státy.  

Nadřízené  právo  a  řešení  sporů  
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Tato  omezená  záruka  se  bude  řídit  zákony  státu  Colorado  bez  vlivu  na  jakýkoliv  střet  právních  principů,  které  mohou  způsobit  
použití  zákona  jiné  jurisdikce.  Jakékoliv  nároky  nebo  spory  ve  spojení  s  touto  omezenou  zárukou  musí  být  vyřešeny  nákladově  
efektivním  způsobem  pomocí  závazného  rozhodčího  řízení  bez  nutnosti  přítomnosti  stran.  Rozhodčí  řízení  musí  být  zahájeno  
pomocí  poskytovatele  stanovených  alternativních  řešení  sporů,  který  bude  vzájemně  odsouhlasen  stranami.  Alternativní  
poskytovatel  řešení  sporů  a  strany  musí  dodržet  následující  pravidla:  

a) Rozhodčí  řízení  je  nutné  provést  po  telefonu,  online  a/nebo  výhradně  na  základě  písemných  příspěvků,  konkrétní  způsob
bude  zvolen  stranou  zahajující  rozhodčí  řízení;;

b) Rozhodčí  řízení  nesmí  zahrnovat  osobní  přítomnost  stran  nebo  svědků,  není-li  vzájemně  schváleno  stranami  a
c) jakékoliv  rozhodnutí  týkající  se  odměny  stanovené  osobou  rozhodčího  může  být  rozhodováno  u  libovolného  soudu

kompetentní  jurisdikce.

Pokud  výše  uvedená  klauzule  o  rozhodčím  řízení  z  nějakého  důvodu  neplatí,  souhlasíte,  že  se  podvolíte  osobní  jurisdikci  státních  
soudů  v  okresu  Boulder,  ve  státě  Colorado  a  federálním  soudům  ve  městě  Denver,  ve  státě  Colorado  pro  účely  vyřešení  těchto  
nároků  nebo  sporů,  kdy  tyto  soudy  budou  mít  výhradní  jurisdikci  týkající  se  těchto  nároků  nebo  sporů.  Bez  ohledu  na  předcházející  
může  společnost  Orbotix  vyhledat  injunktivní  nebo  jinou  odpovídající  pomoc  při  ochraně  svých  práv  duševního  vlastnictví  u  
libovolného  soudu  kompetentní  jurisdikce.  

Změny  v  tomto  průvodci  informacemi  o  produktu  
Vysvětlení  a  specifikace  v  tomto  průvodci  jsou  určeny  pouze  pro  informační  účely  a  mohou  se  bez  předchozího  upozornění  
kdykoliv  změnit.  Poslední  verze  tohoto  průvodce  bude  dostupná  na  oficiální  webové  stránce  Sphero. Vysvětlení  a  specifikace  
uvedené  v  tomto  průvodci  jsou  správné  v  době  tisku.  Společnost  Orbotix  si  vyhrazuje  právo  na  doplnění  nebo  vylepšení  návrhu  
produktu  nebo  uživatelské  příručky  bez  omezení  a  jakýchkoliv  povinností  týkajících  se  upozornění  uživatelů.  

Vlivem  našich  probíhajících  snah  o  aktualizaci  a  vylepšení  našich  produktů  se  tak  mohou  vámi  zakoupené  produkty  mírně  lišit  od  
modelu  popsaného  v  tomto  průvodci.  

Likvidace  produktu  na  konci  životnosti  
Na  konci  životnosti  produktu  nelikvidujte  tento  produkt  s  běžným  komunálním  odpadem.  Místo  toho,  aby  nedocházelo  k  poškození  
životního  prostředí  nebo  lidského  zdraví  vlivem  nekontrolované  likvidace  odpadu,  zlikvidujte  tento  produkt  samostatně  v  souladu  s  
místními  zákony  a  předpisy.  Pro  více  informací  o  samostatných  systémech  sběru  elektrického  odpadu  a  elektronických  zařízení  
dostupných  pro  spotřebitele  poblíž  vašeho  domova  a  bezplatně  se  obraťte  na  své  místní  úřady.  Můžete  také  kontaktovat  prodejce,  
od  kterého  jste  zakoupili  zařízení  BB-8  App  Enabled  Droid  –  mohou  mít  k  dispozici  funkční  služby  recyklace  nebo  se  mohou  
účastnit  konkrétního  programu  recyklace.  

S  tímto  produktem  se  bude  zacházet  způsobem  vhodným  pro  životní  prostředí  v  licencovaném  recyklačním  závodě  a  jeho  
součásti  budou  demontovány,  recyklovány  nebo  znovu  použity  nejefektivnějším  způsobem  v  souladu  s  požadavky  směrnice  
týkající  se  elektrického  odpadu  a  elektronického  vybavení  (2002/96/ES)  z  27.  ledna  2003  (jak  byl  následně  doplněn  nebo  
nahrazen).  

DŮLEŽITÉ!  
Jakékoliv  změny  nebo  úpravy,  které  nejsou  výslovně  schváleny  stranou  zodpovědnou  za  dodržování  pravidel,  mohou  způsobit  
zneplatnění  oprávnění  uživatele  k  používání  tohoto  zařízení.  

FCC/průmysl  Kanada  
FCC  ID:  SXO-RAV1/IC:  10016A-RAV1  (Model:  R001)  
FCC  ID:  SXO-RWC1/IC:  10016A-RWC1  (Model:  R001WC)  

Toto  zařízení  odpovídá  části  15  pravidel  FCC.  Na  provoz  se  vztahují  následující  dvě  podmínky:  (1)  toto  zařízení  nesmí  způsobovat  
škodlivé  rušení  a  (2)  toto  zařízení  musí  přijmout  jakékoliv  rušení.  
Toto  zařízení  splňuje  průmyslovou  kanadskou  licenci  –  s  výjimkou  normy  RSS.  Na  provoz  se  vztahují  následující  dvě  podmínky:  (1)  
toto  zařízení  nesmí  způsobovat  rušení  a  (2)  toto  zařízení  musí  přijmout  jakékoliv  rušení,  včetně  rušení,  které  může  způsobovat  
nechtěnou  činnost  zařízení.  

Cet  appareil  est  conforme  à  la  partie  15  des  règles  de  la  FCC.  Son  fonctionnement  est  soumis  aux  deux  conditions  suivantes:  (1)  
ce  dispositif  ne  doit  pas  causer  d’interférences  nuisibles,  et  (2)  cet  appareil  doit  accepter  toute  interférence.    
Cet  appareil  est  conforme  avec  Industrie  Canada  exempts  de  licence  standard  RSS  (s).  Son  fonctionnement  est  soumis  aux  deux  
conditions  suivantes:  (1)  cet  appareil  ne  doit  pas  provoquer  d’interférences,  et  (2)  cet  appareil  doit  accepter  toute  interférence,  y  
compris  les  interférences  qui  peuvent  causer  un  mauvais  fonctionnement  de  la  dispositif.  

DŮLEŽITÉ!  Změny  nebo  úpravy,  které  nejsou  výslovně  schváleny  společností  Orbotix,  Inc.  dba  Sphero  mohou  vést  ke  zneplatnění  
oprávnění  uživatele  k  používání  tohoto  zařízení.  
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POZNÁMKA:  Toto  zařízení  bylo  testováno  a  shledáno  v  souladu  s  omezeními  pro  digitální  zařízení  třídy  B,  podle  části  15  pravidel  
FCC.  Tato  omezení  jsou  navržena,  aby  poskytovala  rozumnou  ochranu  proti  škodlivému  rušení  v  rezidenčních  instalacích.  Toto  
zařízení  generuje,  používá  a  může  vyzařovat  radiofrekvenční  energii  a  pokud  není  nainstalované  a  nepoužívá  se  v  souladu  s  
pokyny,  může  způsobovat  škodlivé  rušení  rádiových  komunikací.  Neexistuje  však  žádná  záruka,  že  v  konkrétní  instalaci  nedojde  k  
rušení.  Pokud  toto  zařízení  způsobuje  škodlivé  rušení  při  příjmu  rádiového  nebo  televizního  vysílání,  což  lze  určit  vypnutím  a  
zapnutím  zařízení,  doporučujeme  uživateli  vyzkoušet  opravu  rušení  jedním  z  následujících  opatření:  

• Změnit  orientaci  nebo  přemístit  anténu  příjmu.
• Zvýšit  vzdálenost  mezi  zařízením  a  přijímačem.
• Připojit  zařízení  do  zásuvky  na  odlišném  okruhu,  než  k  jakému  je  připojen  přijímač.
• Poraďte  se  a  požádejte  o  pomoc  prodejce  nebo  zkušeného  rádiového/televizního  technika.

CAN  ICES-3  (B)/NMB-3(B)  

Toto  zařízení  splňuje  limity  expozice  záření  stanovené  níže  pro  neřízené  prostředí.  Anténa  používaná  pro  tento  vysílač  musí  být  
nainstalována  tak,  aby  se  nacházela  ve  vzdálenosti  alespoň  20  cm  od  všech  osob  a  nesmí  se  nacházet  na  stejném  místě  nebo  
pracovat  ve  spojení  s  jinou  anténou  nebo  vysílačem.  

Cet  équipement  est  conforme  aux  limites  d'exposition  aux  rayonnements  établies  pour  un  environnement  non  contrôlé.  
L'antenne  utilisée  pour  ce  transmetteur  doit  être  installée  de  manière  à  fournir  une  séparation  d'au  moins  20  cm  de  toute  personne,  
et  ne  doit  pas  être  co-placé  ou  fonctionner  en  conjonction  avec  une  autre  antenne  ou  un  autre  transmetteur.  

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

  經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

  低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Apple  
Označení  „Vyrobeno  pro  iPod“,  „Vyrobeno  pro  iPhone“,  a  „Vyrobeno  pro  iPad“  znamenají,  že  elektronické  příslušenství  bylo  
navrženo  pro  připojení  konkrétně  k  zařízení  iPod,  iPhone  nebo  iPad,  a  bylo  certifikováno  výrobcem,  aby  splňovalo  výkonnostní  
normy  společnosti  Apple.  Společnost  Apple  není  zodpovědná  za  činnost  tohoto  zařízení  nebo  jeho  shodu  s  bezpečnostními  a  
regulatorními  normami.  Vezměte  na  vědomí,  že  používání  tohoto  příslušenství  se  zařízením  iPod,  iPhone  nebo  iPad  může  
ovlivnit  výkon  bezdrátové  sítě.  iPad,  iPhone  a  iPod  touch  jsou  ochranné  známky  společnosti  Apple  Inc.,  registrované  v  USA  a  
dalších  zemích.  

Bluetooth  Smart  
Označení  Bluetooth  Smart  a  loga  jsou  ve  vlastnictví  společnosti  Bluetooth  SIG,  Inc.  a  používání  těchto  známek  společností  
Orbotix,  Inc.  je  licencováno.  

Android  
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UŽIVATELSKÁ  PŘÍRUČKA  
AndroidTM  je  ochranná  známka  společnosti  Google  Inc.  Na  používání  této  ochranné  známky  se  vztahují  povolení  společnosti  
Google.  Robot  Android  je  reprodukován  nebo  upravován  z  práce  vytvořené  a  sdílené  společností  Google  a  používané  v  souladu  s  
podmínkami  popsanými  v  licenci  Creative  Commons  3.0  Attribution.  Některá  zařízení  nejsou  kompatibilní.  Viz  web  
www.gosphero  .  com/c  

WEEE  
Tento  symbol  na  produktu  nebo  na  jeho  obalu  značí,  že  tento  produkt  nesmí  být  likvidován  společně  s  dalším  komunálním  
odpadem.  Místo  toho  je  na  vaší  zodpovědnosti  likvidace  vašeho  použitého  zařízení  předáním  do  určeného  sběrného  místa  k  
recyklaci  odpadního  elektrického  a  elektronického  vybavení.  Samostatná  kolekce  a  recyklace  vašeho  použitého  zařízení  v  
okamžiku  likvidace  pomůže  šetřit  přírodní  zdroje  a  zajistit,  že  je  recyklována  způsobem,  který  chrání  lidské  zdraví  a  prostředí.  
Další  informace  o  místě,  kde  můžete  odložit  použité  zařízení  k  recyklaci  naleznete  na  místním  městském  úřadě,  svozové  službě  
komunálního  odpadu  nebo  v  obchodě,  kde  jste  produkt  zakoupili.  

Software  
Váš  produkt  BB-8  App  Enabled  Droid  lze  pro  ovládání  připojit  pomocí  speciálního  softwaru  společnosti  Orbotix,  Inc.  chráněného  
autorskými  právy.  Součásti  tohoto  softwaru  mohou  obsahovat  prvky  autorských  práv,  které  jsou  licencovány  pomocí  (mimo  jiných)  
licencí  GPL,  MIT  a  Creative  Common.  Navíc  váš  produkt  BB-8  App  Enabled  Droid  obsahuje  firmware  ve  vlastnictví,  vyvinutý  a  
chráněný  autorskými  právy  společnosti  Orbotix,  Inc.  Na  naší  webové  stránce  naleznete  vzorek  zdrojového  kódu  ukázkového  
softwaru  zdarma  pro  vývojáře.

Autorská  práva  
Copyright  ©  2015  Orbotix,  Inc.  dba  Sphero.  Všechna  práva  vyhrazena.  
©  &  ™  Lucasfilm  Ltd.  

Celková  nebo  částečná  reprodukce,  přenášení  nebo  ukládání  této  příručky  v  jakékoliv  formě  nebo  jakýmikoliv  procesy  
(elektronickými,  mechanickými,  kopírováním,  záznamem  nebo  jiným  způsobem)  je  přísně  zakázána  bez  předchozího  souhlasu  
společnosti  Orbotix.  

Registrované  ochranné  známky  
Orbotix,  logo  Orbotix,  Sphero  a  logo  Sphero  jsou  registrované  ochranné  známky  společnosti  Orbotix,  Inc;;  Všechny  další  ochranné  
známky  uvedené  v  této  příručce  jsou  majetkem  svých  příslušných  vlastníků.  
©  &  ™  Lucasfilm  Ltd.  

Tímto	  společnost	  Orbotix,	  Inc.	  dba	  sphero	  prohlašuje,	  že	  model	  R001	  produktu	  Sphero	  App-‐Enabled	  Droid	  vyhovuje	  všem	  podstatným	  
požadavkům	  a	  dalším	  relevantním	  podmínkám	  směrnice	  1999/05/ES.  

https://sphero.zendesk.com/hc/en-us/articles/204880766  




