OMG KISKUTYÁD
Elemtartó
rekesz

ELEMEK
Bekapcsolás:
1. Válassz játékmódot.
2. Pattintsd oda a pöcköt.

OFF

Kiegészítő
(A darab kiskutyától függ)

A működéshez 3 AG13 (LR44) típusú elem szükséges.
Az elemek behelyezését csavarhúzóval (nem tartozék) végezze.
• Az elemek behelyezését felnőtt végezze, a
3x1.5V
feltüntetett polaritásnak megfelelően.
AG13 LR44
• Mindig győződj meg róla, hogy az elemek
megfelelően lettek rögzítve, mielőtt
gyermek kezébe kerülne a játék.
• A nem tölthető elemeket ne töltsd.
• A tölthető elemeket távolítsd el töltésük
előtt a termékből.
• Az elemek kezelését mindig felnőtt
végezze.
• A lemerült elemeket azonnal távolítsd el a játékból.
• Ne zárd rövidre az áramköröket.
• Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül lesz a termék, az elemeket távolítsd el.
• Ne dobd nyílt lángba az elemeket.
• Újrahasznosításuk/ártalmatlanításuk mindig a lokális szabványoknak megfelelően történjen.
• A legjobb működés érdekében, használj új elemeket.
• Ne keverj különböző típusú, régi és új elemeket.
• Hogy ne zárd rövidre az áramköröket, az elemekkel külön-külön járj el.

ZENE

ÉNEKLÉS

Pattintsd a pöcköt a Zene módba.

Pattintsd a pöcköt az Éneklés módba.

OFF

OFF

Nyomd meg a kutyus pocakját
a zene lejátszásához!
Nyomd meg még egyszer,
hogy énekeljen is!

Nyomd meg a kutyus
pocakját az énekléshez!
• Gyors nyomás egy kisebb hangért.

• Hosszabb nyomásra kitartott dalért.

• Gyors nyomás egy kisebb hangért.

• Folyamatos nyomás alatt
hangosabban szól a nóta.

• Hosszabb nyomásra
kitartott dalért.
• Folyamatos nyomás alatt
hangosabban szól a nóta.

TIPP: A kiskutya tud zenei aláfestés
nélkül is énekelni, vagy megalkothatod
saját slágereidet*!
*különálló eszközre van szükség hozzá

A termék működéséhez elemek
szükségesek, ezért nagy odafigyelést
igényel a használata. Az elemek súlyosan károsíthatják az egészséget. Amennyiben
fennáll a gyanúja, hogy az elem a gyerek testében kötött ki, azonnal forduljunk
segítséghez, ugyanis akár 2 órán belül halált okozhat

FIGYELMEZTETÉS

HIBAELHÁRÍTÁS
A funkciók nem működnek megfelelően
• Győződj meg róla, hogy a játékot a megfelelő módba kapcsoltad.
• Az elemek cseréje és ellenőrzése orvosolhatja a hibákat.

Az éneklés nem működik
• Győződj meg róla, hogy a megfelelő helyen nyomkodod a kutyust.
• Ütközésig nyomd a hasát.

A zene nem működik
• A zeneszám lejárta után, a has újranyomásával a dal megismétlődik.
• Ha másik zenét szeretnél, ne nyomkodd a hasát a zeneszám vége felé,
így ugorhat át egy másik dalrak.

FCC NYILATKOZAT
A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz
előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor 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.
MEGJEGYZÉS: 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.

VIGYÁZAT: NE MERÍTSD A TERMÉKET VÍZBE, TISZTÍTÁSA NEDVES RONGGYAL TÖRTÉNJEN. NE TARTS KÖZEL A
FÜLEDHEZ MŰKÖDÉS KÖZBEN. 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM AJÁNLOTT. HOSSZÚ HUZALT,
FULLASZTÓ ALKATRÉSZT TARTALMAZ, MELYET TARTS TÁVOL GYERMEKEKTŐL.
CAUTION: KISEBB GYEREKEK ESETÉBEN, A HASZNÁLAT FELNŐTT FELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNJEN. TÁVOLÍTSD
EL A CSOMAGOLÁST, MIELŐTT GYERMEK KEZÉBE ADNÁD. A TERMÉK NEM EHETŐ!
FONTOS: A JÁTÉK FUNKCIÓI DOBÁLÁS/SÉRÜLÉS KÖVETKEZTÉBEN MEGHIBÁSODHATNAK. ŐRIZD MEG A
CSOMAGOLÁST, MERT HASZNOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT. A SZÍNEK ÉS KIVITELEZÉS ELTÉRHET A BEMUTATOTTAKTÓL. NEM TARTALMAZ LATEX VAGY
TERMÉSZETES GUMIKAT.
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FIGYELEM!

LENYELHETŐ
ALKATRÉSZEK.
3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA
NEM AJÁNLOTT.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
*Mindegyik külön kapható az OMG Kiskutya énekes szériájának darabjaként.

