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AZ OMG! KISKEDVENCED BATTERIES      ELEMEK FEEDING       ETETÉS

TROUBLESHOOTING       HIBAELHÁRÍTÁS

PETTING       SZERETGETÉS

ATTENTION       FIGYELEM!
IS YOUR OMG! PET A GIRL OR BOY?
FIÚ VAGY LÁNY AZ OMG! KISKEDVENCED?

YOUR OMG! PET

Cumisüveg
Smoothie

Mouth
Száj

Battery Door
Elemtartó fedél

On/Off switch
Be/Ki kapcsolók
ON
BE

OFF
KI

Dip the tip of the 
Smoothie in warm water 
(35-42ºC/95-107ºF). It will 
magically change color!

Mártsd bele a
cumisüveged tetejét
meleg vízbe (35 és 42ºC között)
és már fény is derül a titokra.

Pink = girl.
Blue = boy.

Rózsaszín = lány.
Kék = fiú.

INSTRUCTION BOOKLET

This product contains a Button or Coin Cell Battery. 
A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours 

and lead to death. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep new and used batteries away from children. If you 
think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, call your local Poison Information Hotline and 
seek immediate medical attention.                           A termék működéséhez elemek szükségesek, ezért nagy odafigyelést 
igényel a használata. Az elemek súlyosan károsíthatják az egészséget. Amennyiben fennáll a gyanúja, hogy az elemet a 
gyermek lenyelte, vagy más úton a testébe került, azonnal forduljunk segítséghez, ugyanis akár 2 órán belül halált okozhat. 

WARNING

Slide switch to
‘ON’ position.

Kapcsold az 'On' pozícióba a 
kapcsolót.

Your OMG! Pet loves to be fed.
• To feed your OMG! Pet, place the Smoothie in its mouth and gently push.
• Remove the Smoothie and your OMG! Pet will sound satisfied.
Az OMG! Kiskedvenc imád hamizni.
• Tedd a cumisüveget a szájához és óvatosan nyomd be ütközésig. Hallani 
fogod, ahogy szürcsöl.
• Ha elvetted a cumit, a kiskedvenc elégedett hangokkal köszöni meg a 
hamit.

Your OMG! Pet loves to be pet.
• Pet the area directly on top of
    your OMG! Pet’s head, and it’ll
    make content sounds.

Az OMG! Kiskedvenced 
imádja a szeretgetést.
• Ha a fejbúbján simogatod, 
aranyos hangokkal hálálja meg. 

Functions do not match instructions
• Always ensure the switch is in ‘ON’ position.
• Depleted batteries may result in functions or sounds not working
    correctly. Please replace all batteries.
Petting does not work
• Ensure switch is in ‘ON’ position and unit has fresh batteries.
• Make sure you’re touching the area on top of the head.
• Try using more of your hand to maximize surface contact.
Color change Smoothie
• Smoothie needs to be placed in warm water for effective color change.
• Change is not permanent - when Smoothie returns to ambient
    temperature, color will fade back to normal.
• Ensure Smoothie is dry before inserting into OMG! Pets mouth.
• Do not place OMG! Pets in water - doing so will damage 
    the electronics!

Ha a funkciók nem a leírásnak megfelelően működnek
• Mindig győződj meg arról, hogy be van-e kapcsolva.
• Az elemek cseréje általában megoldja a gondokat.
Ha a szeretgetésre nem reagál
• Győződj meg arról, hogy be van-e kapcsolva.
• Légy biztos benne, hogy a megfelelő helyen érsz hozzá.
• Igyekezz nagyobb területet letakarni a kezeddel, hogy az 
érintésérzékelő jobban működjön. 
A színváltós cumisüveg
• A színváltáshoz meleg vízbe kell meríteni a tetejét
• A szín nem tartós, szobehőmérsékleten visszaváltozik eredeti színére
• Szárítsd meg, mielőtt a kiskedvenced szájához érinted
• Az interaktív kisállatot tarts távol a víztől, mert az károsíthatja a játék 
elektronikáját.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
   that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz 
előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítésk or megbízható védelmet nyújtanak a 
káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.
FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten 
nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
JEGYZET: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros 
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott 
telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy 
televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhet meg, 
javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
• Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
• Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

WARNING: TO AVOID SCALDING DO NOT USE WATER ABOVE 120°F/49°C WITH COLOR CHANGE BOTTLE. DO 
NOT IMMERSE LITTLE LIVE OMG! PETS IN WATER, SURFACE WASH ONLY. DO NOT PLAY SOUNDS CLOSE TO YOUR EAR.
CAUTION: ELASTIC MATERIAL, NOT APPROPRIATE FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 3. ADULT SUPERVISION 
SHOULD BE ENCOURAGED FOR YOUNG CHILDREN. PLEASE REMOVE ALL PACKAGING ATTACHMENTS BEFORE 
GIVING THIS PRODUCT TO A CHILD. DO NOT EAT.
IMPORTANT: FOR BEST COLOR CHANGE EFFECT USE WARM WATER (35-42ºC/95-107ºF). DROPPING LITTLE 
LIVE OMG! PETS TOY MAY CAUSE DAMAGE THAT PREVENTS LITTLE LIVE OMG! PETS FUNCTIONS. PLEASE RETAIN 
PACKAGING DETAILS FOR FUTURE REFERENCE SINCE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. READ ALL 
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING PRODUCT. COLORS AND CONTENTS MAY VARY. DOES NOT CONTAIN 
LATEX OR NATURAL RUBBERS.
FIGYELEM: A játék elemekkel működik, melyek tartozékai. Ügyeljünk, arra, hogy az elemek ne okozzanak 
egészségügyi károsodást. A csomagolás nem a termék része, azt távolítsuk el, mielőtt a gyereknek adnánk. 
Nem ehető. Elasztikus anyag, kisgyerekek esetén, használata szülői felügyelet mellett ajánlott. A cumisüveg 
színétől függ a játék neme (merítsük azt meleg vízbe: 35-42 fokig). A játék működtetésével kapcsolatos 
információkat a használati utasítás tartalmazza, melyet ajánlatos �gyelmesen elolvasni. A termék színeiben 
vagy részleteiben eltérhet a bemutatottaktól. Őrizd meg a csomagolást, ha később információkra lenne 
szükséged. Tisztítása nedves ronggyal, az elemtartó alapos száradására ügyeljünk.

©2018 Moose.
MADE IN CHINA

www.moosetoys.com

INCLUDES:
1 OMG! PET
1 SMOOTHIE
3 X LR44 BATTERIES
1 BIRTH CERTIFICATE
1 INSTRUCTION BOOKLET

A csomagolás tartalma:
1 x OMG! Kiskedvenc
1 x cumisüveg
3 x LR44 elem
1 x születési anyakönyi kivonat
1 x használati útmutató

Requires 3 x Button cell AG13 (LR44) Batteries. A játékot 3 db AG13 (LR44) típusú elem 
működteti /Cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries. Az elemek 
cseréjéhez csavarhúzó szükséges, melyet a szett nem tartalmaz. 
• Batteries should be replaced by an adult and inserted observing correct polarity.
• Always check to ensure the compartment lid is correctly sealed and secured before 
giving the toy to the child.

• Non-rechargeable batteries
   are not to be recharged.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy 
before being charged.

• Rechargeable batteries are only to be charged under 
adult supervision.

• Exhausted batteries are to be removed from the 
product.

• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Batteries are to be removed from the product before long-term storage.
• Do not dispose of batteries in fire.
• Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
• Use new batteries to obtain best performance.
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Keep batteries separated during disposal to prevent short circuits.
• Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felnőtt felügyelete ajánlott.
• Mielőtt gyermekhez kerülne a termék, alaposan győződjünk meg arról, hogy az elemek biztonságosan lettek-e 
rögzítve, hogy a gyerek ne férjen hozzá. 

• A nem újratölthető elemeket ne töltsd újra.
• Töltés előtt távolítsd el az újratölthető elemeket a játékból.
• Az újratölthető elemek töltését felnőtt végezze.
• A lemerült elemeket távolítsuk el a játékból. 
• Az elemek behelyezésénél ügyelj a helyes polaritásra.
• Ne zárd rövidre az elemek kivezetéseit.
• Ha a játék hosszú ideig nincs használva, vegyük ki az elemeket.
• Ne keverd a régi és új elemeket.
• Az elemeket ne tedd ki nyílt lángnak. 
• A használt elemek gyűjtéséről tájékozódj a lakhelyeden kijelölt, illetékes szerveknél. 
• A tökéletes működés érdekében új elemeket használj.

FIGYELMEZTETÉS:

Your OMG! Pet loves attention.
When you leave your OMG! Pet alone, it will
occasionally cry out to be fed.
If you do nothing, your OMG! Pet will fall
asleep within a few minutes.
You can wake it up at any time by:
• Feeding
• Switching it ‘OFF’ then back ‘ON’.

Az OMG! Kiskedvenc vágyik a
figyelemre.
Ha magára hagyod, egy idő után sírni kezd,
hogy etesd meg. Ha továbbra sem figyelsz
rá, pár percen belül álomba merül. 
Bármikor felébresztheted, ha:
• Megeteted
• Kikapcsolod, majd visszakapcsolod.

FCC STATEMENT       FCC nyilatkozat

5éves kortól HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HANG &
REAKCIÓ
HANG &

REAKCIÓ

FIGYELEM!
FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek.
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.


