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4x LR6 (AA) 1.5V

Baterie / Batérie

POPIS VÝROBKU
Lucy reaguje na 15 rôznych povelov. Šteká, čuchá, dokonca sa stavia na predné alebo zadné labky a dáva pusinku. Môžete jej dať akékoľvek meno. Pre aktiváciu 
niektorých funkcií má tiež dve tlačidlá.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE
Produkt prešiel prísnym testovaním, aby bola zaistená bezpečná zábava pre vaše dieťa. Výrobok má jednoduché ovládanie, preto poskytne dieťaťu skvelú zábavu. 

ZAOBCHÁDZANIE S BATÉRIAMI
Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky súčasti obalu vrátane častí určených na upevnenie hračky v krabici (plastové kusy, visačky, drôtiky apod.).
Výrobok je dodávaný v móde "TRY ME", v ktorom sú len obmedzené funkcie. Pred odovzdaním hračky dieťaťu prepnite výrobok spínačom do pozície ON (obr. 1). 
Priložené batérie slúži len na predvádzacie účely. Vymeňte ich čo najskôr za nové.
Výrobok vyžaduje 4 alkalické batérie LR6 (AA) 1.5V (sú súčasťou). Otvorte suchý zips na brušku a prepnite spínač do pozície OFF (obr. 1). Odskrutkujte skrutku na kryte 
batérií a vyberte vybité batérie. Vložte nové batérie podľa správnej polarity (obr. 2). Zaistite kryt späť a zapnite suchý zips.
Upozornenie! Batérie by mala vkladať alebo vymieňať len dospelá osoba.

POUŽITIE
Prepnite spínač do pozície "ON" (obr. 1) a postupujte nasledovne, ak chcete zmeniť meno.
1) Stlačte šteňaťu ľavé uško (A) (obr. 3). Zašteká raz.
2) Povedzte meno, ktoré ste vybrali. Zašteká dvakrát.
3) Opakujte nové meno. Zašteká dvakrát.
4) Naposledy zopakujte vybrané meno. Zašteká raz.
Ak sa stane, že pri kroku 4 nezareaguje na svoje nové meno, skúste ho zopakovať ešte dvakrát. Ak ani pri jednom pokuse nezareaguje, celý proces opakujte. Akonáhle sa 
aktivuje úsporný režim alebo šteňa vypnete, svoje nové meno zabudne. Po opätovnom zapnutí bude reagovať na vopred nastavenej meno Lucy. Ak chcete meno 
zmeniť, zopakujte proces.

DÁVANIE POVELOV
Než jej dáte povel, najskôr ju oslovte menom, ktoré ste jej dali (napr. Lucy). Ak vám bude rozumieť, zašteká. Teraz jej môžete dať povel. Ak povel nerozpozná, znova ju 
oslovte, počkajte až zašteká a povel zopakujte. Uvedený postup je potreba opakovať pred každým ďalším povelom. Lucy vás nebude počúvať, pokiaľ šteká alebo sa 
pohybuje. Aby vám dobre rozumela, nemal by byť v blízkosti hluk, keď dávate povel.
Šteňa má dve tlačidlá (obr. 3), vďaka ktorým môže ukázať pár povelov, aniž vy sami povel udeľíte. Jedno z nich je na chrbte (C). Po jeho stlačení Lucy zakňučí. Druhé 
tlačidlo je na čumáčiku (B) a po stlačení Lucy čuchá.

ÚSPORNÝ REŽIM
Ak sa s Lucy nebudete nejakú dobu hrať, tak si ľahne, zakňučí a prepne sa do úsporného režimu. Aktivovať ju môžete ktorýmkoľvek tlačidlom A, B alebo C. Ak sa s ňou 
nebudete hrať dlhšiu dobu, odporúčame prepnúť spínač do pozície OFF.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pokiaľ nebude Lucy reagovať alebo zvuk bude veľmi potichu a pohyby nepravidelné, pravdepodobne došlo k vybitiu batérií a musia byť vymenené.

ÚDRŽBA
Nezabudnite, že vo vnútri výrobku je elektronický mechanizmus, ktorý môže byť vodou poškodený. Na očistenie používajte handričku mierne namočenú vo vode. 
Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Výrobok nechajte schnúť pri izbovej teplote. Nevystavujte ho priamemu slnku alebo ohňu. Ak výrobok namočíte, 
okamžite vytiahnite batérie. Vysušte batériový priestor suchou handričkou. Nechajte ho otvorený až do úplného vyschnutia. Výrobok nepoužívajte, kým úplne 
nevyschne.

UPOZORNENIE:
- Nevhodné pre deti do 3 rokov. Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Nebezpečenstvo zadusenia.
- Obal by mal byť zachovaný- obsahuje dôležité informácie.
- Produkt sa môže líšiť od vyobrazenia z dôvodu rôznych technických vylepšení.
- Výrobok funguje na 4 batérie typu LR6 (AA) 1.5V (sú súčasťou).
-Výrobok je dodávaný s LR6 (AA) batériami. Vložené batérie slúžia len na predvádzacie účely. Vymeňte ich čo najskôr za nové.
- Batérie a akumulátory musia byť vkladané so správnou polaritou.
- Vybité batérie alebo akumulátory musia byť z výrobku odstránené- ak sa tak neurobí, mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Používajte len batérie doporučené výrobcom alebo im adekvátne ekvivalenty.
- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nesmiete nabíjať.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Vkladať alebo meniť batérie by mala iba dospelá osoba.
- Pokiaľ nehodláte výrobok používať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- Výrobok ani batérie nepatria do komunálneho odpadu, ale len na miesto k tomu určené alebo na miesto spätného odberu.
- Akumulátory, ak sú vyberateľné, pred nabíjaním vyberte z výrobku.
- Akumulátory smie nabíjať len dospelá osoba.
- Výrobok bude lepšie fungovať, ak použijete alkalické batérie.
- Pred použitím si prečítajte inštrukcie, postupujte podľa nich. Schovajte si ich pre prípad budúcej potreby.
- Výrobok môže vykazovať chyby v prípade rádiového rušenia. Ak dôjde k ukončeniu rušenia, funkčnosť výrobku sa vráti k normálu.
- V prostredí s elektromagnetickými výbojmi môže dôjsť k poruche funkčnosti. Vyžaduje sa vyresetovanie výrobku.
- Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky súčasti obalu vrátane častí určených na upevnenie hračky v krabici (plastové kusy, visačky, drôtiky a pod).

ODPORÚČANIE PRE ZODPOVEDNÉ POUŽÍVANIE A NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Nepotrebné súčasti obalu (papierové karty, plastové kusy apod.) rozdeľte do kontajnerov na triedenie odpadu.
Ak je to možné, používajte nabíjateľné batérie.
Nezabúdajte výrobok vypínať po ukončení hry a vyberať batérie, ak ho nehodláte dlhodobo užívať.
Ak už výrobok nechcete, aj keď je stále funkčný, nevyhadzujte ho. Iní ľudia by z neho mohli mať úžitok, preto sa opýtajte známych alebo charitatívnych organizácií, či by 
o neho nemali záujem.
Použitý výrobok nepatrí do komunálneho odpadu, ale len na miesto k tomu určené alebo na miesto spätného odberu.
Materiál je recyklovateľný v súlade s jeho značením. Ak recykluje alebo nachádzate spôsob ako znovu využiť staré zariadenia, prispievate tým k ochrane životného 
prostredia.

Vyrobené v Číne.

SK NÁVOD NA POUŽITIE
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Povel: “HRABEJ“
Popis: Hrabe zadníma nohama.

/ Hrabe zadnými.  

Povel: “HLEDEJ“ Povel: “POSTAV SE“
Popis: Postaví se na zadní. / Postaví 

sa na zadné. 

Povel: “LEHNI“
Popis: Lehne si. / Lahne si.

Povel: “AHOJ“

Povel: “ŠTEKEJ“

Povel - oslovení: napr. „LUCY!“

Povel: “HRAJ SI“
Popis: Popojde vpred.

/Podíde vpred.   

POVELY

Povel: “POSTAV SE NA PREDNÍ“
Popis: Postaví se na prední a zatrepe

nohama. / Postaví sa na predné a zatrepe
labkami.  

Povel: “VSTAN“Povel: “SEDNI“
Popis: Sedne si. / Sadne si. 

Povel: “TANCUJ“ Povel: “DEJ MI PUSU“

Popis: Postaví se na zadní a zatrepe
tlapkama. / Postaví sa na zadné

a zatrepe labkami.  

Povel: “POPROS“

/ Zohne sa a predstiera krmenie.  

Povel: “NAJEZ SE“

POPIS VÝROBKU
Lucy reaguje na 15 různých povelů. Štěká, čenichá, staví se na přední nebo zadní tlapky a dává pusinku. Můžete jí dát jakékoli jiné jméno. Pro aktivaci některých funkcí 
má také dvě tlačítka (obr. 3 - B, C).

NÁVOD K POUŽITÍ 
Produkt prošel přísným testováním, aby byla zajištěna bezpečná zábava pro vaše dítě. Výrobek má jednoduché ovládání, proto poskytne dítěti skvělou zábavu.

ZACHÁZENÍ S BATERIEMI
Před předáním hračky dítěti odstraňte veškeré součásti obalu včetně částí určených k upevnění hračky v krabici (plastové kusy, visačky, drátky apod.). 
Výrobek je dodáván v módu „TRY ME“, ve kterém jsou jen omezené funkce. Před předáním hračky dítěti přepněte výrobek spínačem do pozice ON (obr. 1). Přiložené 
baterie slouží pouze pro předváděcí účely. Vyměňte je co nejdříve za nové.
Výrobek vyžaduje 4 alkalické baterie LR6 (AA) 1.5V (jsou součástí). Otevřete suchý zip na bříšku a přepněte spínač do pozice OFF (obr. 1). Odšroubujte šroubek na krytu 
baterií a vyjměte vybité baterie. Vložte nové baterie dle správné polarity (obr. 2). Zajistěte kryt zpět a zapněte suchý zip. Upozornění! Baterie by měla vkládat nebo 
vyměňovat pouze dospělá osoba. 

POUŽITÍ
Přepněte spínač do pozice “ON” (obr. 1) a postupujte následovně, pokud chcete změnit jméno. 
1) Stiskněte štěněti levé ouško (A) (obr. 3). Zaštěká jednou.
2) Řekněte jméno, které jste vybrali. Zaštěká dvakrát.
3) Zopakujte nové jméno. Zaštěká dvakrát.
4) Naposledy zopakujte vybrané jméno. Zaštěká jednou.
Pokud se stane, že při kroku 4 nezareaguje na své nové jméno, zkuste ho zopakovat ještě dvakrát. Pokud ani při jednom pokusu nezareaguje, celý proces opakujte. 
Jakmile se aktivuje úsporný režim nebo štěně vypnete, své nové jméno zapomene. Po opětovném zapnutí bude reagovat na předem nastavené jméno Lucy. Chcete-li 
jméno změnit, zopakujte proces.

DÁVÁNÍ POVELŮ
Než štěňátku dáte povel, oslovte jej jménem, které jste vybrali (např. Lucy). Jestli vám bude rozumět, štěkne. Teď jí můžete dát povel. Pokud povel nerozpozná, znovu ji 
oslovte, počkejte až štěkne a povel zopakujte. Uvedený postup je potřeba opakovat před každým dalším povelem. Lucy vás nebude poslouchat, pokud štěká nebo se 
pohybuje. Aby vám dobře rozuměla, neměl by být v blízkosti hluk, když dáváte povel.
Štěně má dvě tlačítka (obr. 3), díky kterým může ukázat pár povelů, aniž vy sami povel udělíte. Jedno z nich je na zádech (C). Po jeho zmáčknutí Lucy zakňučí. Druhé 
tlačítko je na čumáčku (B) a po stisknutí Lucy čenichá.

ÚSPORNÝ REŽIM
Pokud si s Lucy nebudete nějakou dobu hrát, lehne si, zakňučí a přepne se do úsporného režimu. Aktivovat ji můžete kterýmkoli tlačítkem A, B nebo C. Nebudete-li si se 
štěňátkem hrát delší dobu, doporučujeme přepnout spínač do pozice OFF.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud nebude Lucy reagovat nebo zvuk bude velmi potichu a pohyby nepravidelné, pravděpodobně došlo k vybití baterií a musí být vyměněny.

ÚDRŽBA
Nezapomeňte, že uvnitř výrobku je elektronický mechanismus, který může být vodou poškozen. K očištění používejte hadřík lehce namočený ve vodě. Nepoužívejte 
čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Výrobek nechte schnout při pokojové teplotě. Nevystavujte jej přímému slunci nebo ohni. Pokud výrobek namočíte, okamžitě 
vytáhněte baterie. Vysušte bateriový prostor suchým hadříkem. Nechte jej otevřený až do úplného vyschnutí. Výrobek nepoužívejte, dokud úplně nevyschne.

UPOZORNĚNÍ!
- Nevhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Nebezpečí zadušení.
- Obal by měl být zachován - obsahuje důležité informace.
- Produkt se může lišit od vyobrazení z důvodu různých technických vylepšení. 
- Výrobek funguje na 4 baterie typu LR6 (AA) 1.5V (jsou součástí).
- Výrobek je dodáván s LR6 (AA) bateriemi. Vložené baterie slouží pouze pro předváděcí účely. Vyměňte je co nejdříve za nové.
- Baterie nebo akumulátory musí být vkládány se správnou polaritou.
- Vybité baterie nebo akumulátory musí být z výrobku odstraněny - pokud se tak neučiní, mohlo by dojít k poškození.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem nebo jim adekvátní ekvivalenty.
- Baterie, které nejsou určené k nabíjení, nesmíte nabíjet.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Vkládat nebo měnit baterie by měla pouze dospělá osoba.
- Pokud nehodláte výrobek používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Výrobek ani baterie nepatří do komunálního odpadu, ale pouze na místo k tomu určené či na místo zpětného odběru.
- Akumulátory, pokud jsou vyjímatelné, před nabíjením vyjměte z výrobku.
- Akumulátory smí nabíjet pouze dospělá osoba.
- Výrobek bude lépe fungovat, pokud použijete alkalické baterie. 
- Před použitím si přečtěte instrukce, postupujte dle nich. Schovejte si je pro případ budoucí potřeby.
- Výrobek může vykazovat chyby v případě rádiového rušení. Pokud dojde k ukončení rušení, funkčnost výrobku se vrátí k normálu.
- V prostředí s elektromagnetickými výboji může dojít k poruše funkčnosti. Vyžaduje se vyresetování výrobku. 
- Před předáním hračky dítěti odstraňte veškeré součásti obalu včetně částí určených k upevnění hračky v krabici (plastové kusy, visačky, drátky apod.).

DOPORUČENÍ PRO ZODPOVĚDNÉ POUŽÍVÁNÍ A PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nepotřebné součásti obalu (papírové karty, plastové kusy apod.) rozdělte do kontejnerů pro třídění odpadu.
Pokud je to možné, používejte nabíjecí baterie.
Nezapomínejte výrobek vypínat po ukončení hry a vyndávat baterie, pokud ho nehodláte dlouhodobě užívat.
Pokud již výrobek nechcete, i když je stále funkční, nevyhazujte jej. Jiní lidé by z něj mohli mít užitek, proto se zeptejte známých nebo dobročinných organizací, zda by o 
něj neměli zájem. 
Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale pouze na místo k tomu určené či na místo zpětného odběru.
Materiál je recyklovatelný v souladu s jeho značením. Pokud recyklujete nebo nacházíte způsob jak znovu využít stará zařízení, přispíváte tím k ochraně životního 
prostředí.

Vyrobeno v Číně.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ


