OSTRZEŻENIE: Zagrożenie
uduszeniem: Zestaw zawiera drobne
elementy. Nie odpowiedni dla dzieci
poniżej 3 lat.

Wiek: 3 +
Nr 83690

Zawartość:

- 1x Tiny Furries

- 1x Instrukcja obsługi

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp.
nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i
środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu,
należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterii zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.
Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się
stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować
zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są trzy (3) baterie AG13/LR44 , które znajdują się w komplecie. Wymiany baterii powinna
dokonać osoba dorosła.
OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym
razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.
OSTRZEŻENIE!
Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne
oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w
jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Zużyte baterie powinny być niezwłocznie
usunięte.
• Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
• Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
• Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
• Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
• Nie zwieraj zacisków baterii.
• Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu
lub w samochodzie).
• Zużyte baterie wyjmij z komory.
• W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie
nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
• Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
• W przypadku nieużywania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.
UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.
-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.
-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.
-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany
jest wtedy restart produktu.
Pielęgnacja i konserwacja:
-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub
bezpośredniego ogrzewania.
-Nie zanurzać zabawki w wodzie, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Symbol wskazujący na selektywne zbieranie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wymiana baterii (patrz rysunek B-F)
- Przekręć Tiny Furries przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić włosy od reszty (patrz rysunek B), a następnie
wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą przegrodę przedziału na baterie. (patrz rysunek C)
- Za pomocą śrubokrętu otwórz przegrodę przedziału na baterie (rysunek D)
- Włóż 3 baterie AG13/LR44 zgodnie z polaryzacją pokazaną w środku. Załóż i przykręć pokrywę baterii. (rysunek E)
- Zainstaluj włosy Tiny Furries z powrotem i dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (patrz zdjęcie F)
Identyfikacja części (patrz rysunek G)
1. Mikrofon
2. Przycisk usta
3. Głośnik
4. Sensor dotyku
Jak grać ze mną (Patrz rysunek H - 0)
Tryb Solo:
- WŁĄCZ: Naciskaj przycisk Usta przez 2 sekundy (patrz zdjęcie H)
i) Pogłaszcz mnie: Będę mówił miłe słowa, mruczał, wydawał dźwięki zadowolenia ... i więcej (patrz rysunek I)
ii) Potrząśnij mną: będę chichotać. Potrząśnij mną jeszcze raz: będę się śmiać (patrz zdjęcie J)
iii) Dmuchnij na mnie: zachrapię (patrz zdjęcie K)
iv) Zaklaszcz lub dotknij mojej twarzy: będę gwizdał i śpiewał (patrz zdjęcie L)
Tryb rozmowa
i) Naciśnij dwukrotnie przycisk Usta , aby nagrać wiadomość.
ii) Po nagraniu naciśnij przycisk jeden raz. Powtórzę nagranie (patrz zdjęcie M)

Tryb Chór:
Wyszukiwanie towarzyszy:
i) Umieść moich przyjaciół wokół mnie w odległości około 40 cm. Upewnij się, że otoczenie jest ciche, a my stoimy
naprzeciw siebie. (patrz rysunek N)
ii) Naciśnij trzykrotnie przycisk Usta. Parowanie będzie zakończone kiedy usłyszysz odpowiedni dźwięk.
iii) Kiedy jesteśmy połączeni, natychmiast zaczniemy rozmawiać, a następnie zaśpiewamy piosenkę. (Patrz zdjęcie O)
iv) Ciesz się tymi samymi interakcjami ze mną, jak w trybie solo. Razem z przyjaciółmi będę rozmawiać, śpiewać, śmiać się ... i
więcej!
Wskazówki: Tiny Furries nie chcą się połączyć ze sobą po naciśnięciu trzy razy na przycisk usta. Upewnij się, że otoczenie jest
ciche, bez zakłócania dźwięku, a Tiny Furries stoją dokładnie naprzeciw siebie.
Tryb gotowości: Jeśli zostawisz mnie bezczynnie przez 15 sekund, wydam krótki dźwięk, by zwrócić twoją uwagę.
Automatyczny wyłącznik: Pójdę spać, jeśli będziesz stał bezczynnie przez 3 minuty.
WYŁĄCZNIK: Naciśnij przycisk Usta przez 2 sekundy.

