
VAROVÁNÍ
Tato hračka není vhodná pro děti do 5 let. Děti do 8 let by měly být vždy pod dohledem dospělého, aby se

předešlo zranění. Prosím, používejte světelný meč opatrně a zodpovědně.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Držte tlačítko po dobu 10 sekund, aby se světelný meč probudil z režimu hlubokého spánku.

2. Zapínání saberu ON: Stiskněte tlačítko na rukojeti;  OFF: stiskněte tlačítko na rukojeti a zároveň jej přidržte 
pár sekund

3. Efekty světelného meče (když je lightsaber zapnutý)
Zvuk Blasteru – Stiskněte tlačítko
Uzamkněte smyčku - podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy nebo 1 vibrace a uvolněte prst. Poté klepněte
na tlačítko aktivní zámek. Opětovným klepnutím ukončíte zamykací smyčku.
Blesk při střetu - světelný meč automaticky bliká bíle a vydává zvuk, když něco zasáhne. Takže se rozhodně nudit 
nebudete.

4. Výběr barev:
Podržte stisknuté tlačítko 2 sekundy nebo 2 vibrace a uvolněte prst. Podržte tlačítko znovu a měníte barvy.
Uvolněte prst, abyste vybrali barvu, kterou si přejete. A dalším klepnutím na tlačítko ukončíte smyčku pro změnu
barev, bude stále měnit barvy.

5. Změny zvukových efektů:
Když je světelný meč vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk. Pokračujte 
tak dlouho, dokud neuslyšíte Váš oblíbený epický zvuk. Každý zvukový efekt má jiný potvrzovací zvuk.

6. VLASTNOSTI:
Dostatečně odolný pro střední až plnohodnotné a náročné souboje. 
Má skvělé zvukové efekty při střetu v boji. 
Velmi nádherný hlasitý zvuk vydávající při boji, zároveň i epické světelné efekty
Odnímatelná čepel
Tento světelný meč má nekonečnou škálu barev
Snímatelná baterie
Při již velmi jemných pohybech vydává zvuky jako opravdový světelný meč
Lze spojit dva světelné meče do sebe a díky tomu mít oboubřitý epický a dlouhý meč

Čeká nás boj o osud galaxie!
Budeš bojovat  za nadvládu nebo za svobodu?

Jedi nebo Sith, TY ROZHODNI.

Ať Tě provází Síla!



Specifikace Světelného meče

1. Removable main body – Odnímatelné hlavní ústrojí   
Po odejmutí hlavního ústrojí na rukojeti se dostanete k elektronice a baterii.

2. Pommel – Hlavice na ústrojí  
Vyjímatelná hlavice je nejen pouhou hlavicí, ale také propojkou, která dokáže spojit dvě šavle do jednoho 
světelného meče s dvojitou čepelí a vytvořit tak epické oboubřité meče.

3. Removable battery – Snímatelná baterie  
Baterie je odnímatelná, takže ji lze vyměnit. Po výměně baterie nejprve nabijte světelný meč, abyste aktivovali 
světelný meč. Před vložením baterie dovnitř zkontrolujte, zda je kladný a záporný pól správný, jinak nebude 
světelný meč fungovat.

4. Adjustment tape – Nastavovací páska  
Tato páska se používá pouze k nastavení citlivosti při houpání a střetu. Reproduktor je velice silný a má silné 
vibrace, které občas aktivují písmo s houpáním a střetem náhodou. Pásku lze jednoduše vyměnit za jinou 
vhodnou

Ať Tě provází Síla!


