
1. Simogatásérzékelő
2. Mikrofon
3. Etetésérzékelő
4. Ki-be és próba
kapcsoló
5. Elemfedő
6. Tapadókorong

OFF

TRY-ME ON

A TE RAGYOGÓ KAMÉLEONOD ELEMEK

LEON RÖGZÍTÉSE
Leon tapadókorongos lábai
segítségével a sima felületekhez tapad.

Tipp: Amikor Leont leveszed valahonnan, 
akkor minden tapadókorongjának emeld 
fel a szélét! Így nem sérül meg a kis 
kaméleon bőre.
Megjegyzés: Leon nem tud folyamatosan 
kapaszkodni. Ha sokáig ugyanarra a helyre 
rögzíted, a tapadókorongjai elengedhetnek.

Gondoskodó játékmód - Állítsd a kapcsolót „ON” helyzetbe!
Buli játékmód - Rázd meg Leont, hogy kezdődjön a buli!

Kedv: BOLDOG
Szín: Rainbow

Kedv: szomorú
Szín: kék

Kedv: mérges
Szín: piros

Kedv: elégedett
Szín: sárga - zöld

Leon figyelmet kér, megéhezik és néha fázik is. Ha a kívánságait 
teljesíted, boldogabb lesz. Ha nem azt csinálod, amit Leon igényel, 
akkor könnyen felbosszanthatod.

NURTURE MODEGONDOSKOSÓ JÁTÉKMÓD

REQUESTSKÍVÁNSÁGOK

Leon hangulata attól függően változik, hogy hogyan bánsz vele. Ha 
nem foglalkozol vele, akkor mérges vagy szomorú lesz. A törődés 
viszont elégedetté teszi. Amikor nagyon BOLDOG, még énekel is.

Leon a színével és hangjával tudatja veled, hogy milyen a kedve.

Amikor Leon megéhezik, akkor 
etesd meg úgy, hogy a kezed 
a szájába teszed!
Vigyázz! Ha túl sokat 
eszik, lehet, hogy 
rosszul lesz.

ETETÉS

Simogasd meg Leon buksiját! Attól mindig átmelegszik.

Ha túl sokáig 
simogatod 
Leont, 
túlmelegedhet.

PETTINGSIMOGATÁS

Az elemeket felnőtt cserélje! Behelyezésnél 
figyeljen a helyes polaritásra!
Mielőtt gyermek kezébe kerülne a játék, mindig 
ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele teljesen 
rögzítve van-e!
Ne próbálja tölteni az egyszer használatos 
elemeket!
A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltse!
A tölthető elemek töltését felnőtt végezze!
A lemerült elemeket távolítsa el a játékból!
Ne próbája hálózatra kötni a játékot!
Hosszabb tárolás előtt távolítsa el az elemeket a 
játékból!
Az elemeket a helyi jogszabályoknak megfelelően 
gyűjtse vagy helyezze a hulladéktárolóba!
Az elemeket ne dobja tűzbe!
Ne keverje a különböző típusú vagy a régi és új 
elemeket!

PRÓBAELEMET TARTALMAZ a "próba" funkcióhoz.
CSEREELEMET NEM TARTALMAZ, új elem használata ajánlott.
2 db AAA/LR03 elem szükséges. Alkáli elem használata ajánlott. 
Az elemcseréhez keresztfejes csavarhúzót (nem tartozék) használjon.

2x AAA 1.5V

Ha nyugodt, barátságos hangon beszélsz Leonhoz, akkor boldogan 
fog válaszolni.

A váratlan kiabálás megijeszti.
Ha sokáig ordibálsz vele, akkor mérgelődni fog.

REAKCIÓ A HANGOKRA
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TROUBLE SHOOTINGPROBLÉMAMEGOLDÁS FCC STATEMENTFCC NYILATKOZAT

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” 
osztályú digitális eszköz előírásainak felelet meg. A korlátozások lakóterületi 
telepítéskor megfelelő 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, érvénytelenítik 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  
televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és 
bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszün-
tetése 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!

TARTALOM:
• 1 elektronikus játék • 1 használati útmutató • 2db AAA/LR03 elem

Segítse a környezetet azzal, hogy felelősségteljesen helyezi ki a 
terméket és az elemeket! Az áthúzott kerekes szemetes jele azt 
mutatja, hogy a termék nem helyezhető a kommunális 
hulladékba, mert olyan részeket tartalmaz, amelyek károsíthatják 
a környezetet és az egészséget. Kérjük, látogasson el a kijelölt 
hulladékgyűjtő helyekre vagy újrahasznosító központokba, 
amikor a termék hulladékká válik.

Attól függően, hogy mikor mit 
csinálsz, Leon néha meglepő 
hangokat hallat. Fedezd fel az 
összes vicces hangot!

Ha Leont magára hagyod, akkor 
figyelmet kér, majd egy idő után 
elalszik.
Bármikor felébresztheted:
- ha megsimogatod a buksiját,
- vagy a kapcsolóját „OFF”, majd 
„ON” helyzetbe állítod.

SLEEPINGALVÁS

SURPRISE REACTIONSMEGLEPETÉS REAKCIÓK

Amikor abbamarad a 
zene, vagy 20 percnyi 
folyamatos bulizás után 
Leon elalszik. Ha 
megrázod, újra bulizni 
kezd.

Leon bulihangulatba kerül, amikor 
fel-le rázogatod.
Indítsd el a kedvenc zenéidet, és 
figyeld, hogy ragyog fel Leon a 
ritmusra! Buli van!

PARTY MODEBULI JÁTÉKMÓD
Leon tapadókorongjai nem tapadnak:
Bizonyosodj meg róla, hogy a felület elég sima, például üveg, fém, csempe vagy 
csiszolt fa! Erősen nyomd a korongokat a felületre!
A jobb tapadás érdekében megnedvesítheted a tapadókorongok alját.

Leon nem reagál a hangodra:
Ellenőrizd, hogy a kapcsoló a „ON” pozícióra van-e állítva!
Gondoskodj arról, hogy ne legyen túl sok háttérzaj!
Hajolj közelebb a mikrofonhoz, amikor beszélsz!
Akkor beszélj Leonhoz, amikor ő épp csendben van!

Leon nem világít, amikor zenét hallgattok:
Rázd meg Leont, hogy buli játékmódba kerüljön!
Vidd a hang forrását közelebb Leonhoz, vagy vedd hangosabbra a zenét!
Ha már 20 perce buliztok, akkor Leon elaludt. Rázd meg, hogy újrainduljon a buli!

Leon kedve nem változik az interakciók hatására:
Próbálj meg Leon kívánságaihoz jobban illő interakciót választani!
Indítsd újra Leon hangulatát úgy, hogy a kapcsolóját „OFF,” majd „ON” helyzetbe 
állítod!

Leon nem az útmutatóban leírtak szerint viselkedik:
Ellenőrizd, hogy a kapcsoló nem „KI” vagy „TRY ME” helyzetbe van-e állítva!
Elképzelhető, hogy lemerült az elem. Ilyenkor ki kell cserélni mindkét elemet az 
útmutató  „ELEMEK” részében leírtak szerint.
Lehet, hogy Leon elaludt. Simogasd meg Leon buksiját, rázd fel-le, vagy állítsd a 
kapcsolót  „OFF” majd  „ON” helyzetbe!

Az elemek hamar lemerülnek:
Állítsd a kapcsolót  „OFF” helyzetbe, amikor nem játszol Leonnal
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FIGYELEM: NE JÁTSZON LE HANGOT KÖZVETLENÜL A FÜL MELLETT! A JÁTÉK 
VILLOGÓ FÉNYEI EGYES EMBEREKNÉL EPILEPSZIÁS ROHAMOT OKOZHATNAK!

VIGYÁZAT: KISGYEREMEKEK FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT HAZSNÁLJÁK! 
KÉRJÜK, TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÁS MINDEN RÉSZÉT, MIELŐTT GYEREMEKNEK 
ADNÁ. NEM EHETŐ.

FONTOS: KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 
A KÉSŐBBI HIVATKOZÁS VÉGETT, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. 
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! A SZÍNEK ÉS A 
KIVITELEZÉS ELTÉRHETNEK.

Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu
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FIGYELEM!
FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek.
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.
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