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Przytulanka – projektor
HEDGEHOG HUGO

INFORMACJE DLA KONSUMENTA
• Instrukcję należy zachować na przyszły użytek, ponieważ zawiera
ważne informacje.
• W celu włączenia maty należy użyć trzech baterii alkalicznych typu 1.5V
AA (poza zestawem).
• Narzędzie potrzebne do montażu baterii: śrubokręt (poza zestawem).
MONTAŻ BATERII
• Odszukać pokrywę komory baterii z tyłu łącznika (projektora)
• Użyć śrubokręta, aby odkręcić wkręty w klapce baterii.
• Zdjąć klapkę komory baterii.
• Włożyć trzy baterie alkaliczne typu 1.5V AA. Wskazówka: Zaleca się
stosowanie baterii alkalicznych o dłuższej żywotności.
• Zamknąć klapkę komory baterii i dokręcić wkręty śrubokrętem.
• Nie dokręcać zbyt mocno.
• W przypadku nieprawidłowego działania zabawki należy ponownie
uruchomić układ elektroniczny. W tym celu należy wyłączyć urządzenie
suwakiem włącznika/regulacji głośności, a następnie włączyć urządzenie
ponownie.
• Jeżeli zabawka wydaje cichy dźwięk lub wcale nie wydaje dźwięku,
należy wymienić baterie.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
UŻYWANIA BATERII
W wyjątkowych okolicznościach może dojść do rozszczelnienia baterii.
Wypływająca ciecz może spowodować oparzenia chemiczne lub
uszkodzić produkt. Aby zapobiec rozszczelnieniu baterii:
• Nie wolno jednocześnie stosować starych i nowych baterii lub baterii
różnego typu: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub
do wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
• Włożyć baterie we wskazany sposób do komory baterii.
• Wyjąć baterie, jeżeli mata nie będzie używana przez dłuższy czas.
Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Baterie należy utylizować w
bezpieczny sposób. Nie wrzucać produktu do ognia. Istnieje ryzyko
wybuchu lub rozszczelnienia zamontowanych baterii.
• Nigdy nie zwierać styków baterii.
• Stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu
zgodnie z zaleceniami.
• Nie wyrzucać zużytych baterii do kosza na śmieci.
• Nie ładować baterii jednokrotnego użytku.
• Przed naładowaniem baterie wielokrotnego użytku należy wyjąć
z produktu.
• Wyjmowane baterie wielokrotnego użytku należy ładować wyłącznie
pod nadzorem osoby dorosłej.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Po włączeniu zabawki głónym włącznikiem znajdującym się z tyłu
urządzenia słychać śmiech dziecka.

2. Następnie należy włączyć włącznik znajdujący się na przedzie zabawki
a wtedy słychać muzykę i jednocześnie widać światełka projektora.

3. Projektor świeci w 6 kolorach (na zmianę), a pozytywka zawiera
60 melodii.
4. Podczas gdy światło i muzyka grają razem, należy nacisnąć miękką
część zabawki (brzuch) aby światło zostało wyłączone, Po ponownym
naciśnięciu tej samej części zabawki, światło się włączy.

5. Jeśli mają się tylko wyświetlać światła, należy nacisnąć miękką część
zabawki podczas gdy włącznik z przodu zabawki jest wyłączony.
6. Jeśli chcemy przełączyć utwór, należy nacisnąć włącznik z przodu,
aby zatrzymać utwór, a następnie ponownie nacisnąć go, by odsłuchać
kolejny utwór. Jeśli nie będziemy naciskać włącznika, utwory będą
odtwarzać się w pętli.
7.Głośność może być regulowana. Głóny włącznik z tyłu urządzenia
ma możliwość ustawienia na dwóch poziomach głośności - na środku
dźwięk jest cichy, a po ustawieniu go w prawo dźwięk jest głośny.

