
Gwarancja:
-Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją
-Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, 
ulegających naturalnemu
zużywaniu, np. śmigła, zębatki, bateria itp.
-Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych 
spowodowanych winą
użytkownika, niewłaściwym lub nieumiejętnym 
posługiwania się modelem
-W przypadku uszkodzenia modelu, należy go 
odesłać we własnym zakresie do
miejsca zakupu, wraz z dołączonym dowodem 
zakupu
-Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą 
rozpatrywane
Dystrybucja
KIK SP. Z O.O. SP.K.
Ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok
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Aby otworzyć schowek 
na baterie, należy 
odkręcić śrubkę.

Pilot zasilany 2 bateriami AA. Wkładając baterie, zwróć uwagę na 
ich polaryzację. Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów baterii. Nie 
mieszaj nowych baterii ze starymi.

UWAGA!
Jeżeli masz zamiar odłożyć zabawkę na dłuższy czas, wyjmij 
baterie z pilota. Z baterii pozostawionych w pilocie może wyciec 
płyn, który uszkodzi urządzenie, a w skrajnych przypadkach może 
zaprószyć ogień.

Funkcje pilota
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Zdechł pies
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Idź na spacer

Siusiu

Automatyczny
pokaz

Przybliżony czas ładowania: 30-40 minut
Przybliżony czas zabawy: 30-40 minut

3.Drugi koniec ładowarki podłącz do gniazda 
ładowania znajdującego się obok włącznika zabawki. 
Przed rozpoczęciem ładowania, upewnij się, że 
Robopiesek jest wyłączony.

4.Wcićnij głowę zabawki, aby sprawdzić, czy jest 
ona w pełni naładowana.
5.Kiedy akumulator będzie pełny, oczy zwierzaka 
rozświetlą się całe.

1.Do ładowania zabawi używaj tylko ładowarki 
dołączonej do zabawki.
2.Jeden koniec ładowarki wepnij do gniazda USB 
komputera. Do ładowania możesz również używać 
przejściówek sieciowych USB (brak w zestawie).

Ładowanie akumulatora

Otwórz klapkę na brzuszku pieska.

Przełącz włącznik na pozycję „ON”, by włączyć zabawkę.

Opis produktu

Wciśnij przycisk, a Robopiesek 
zacznie ćwiczyć, zatańczy 
lub poprosi, byś go nakarmił. 

Ładowarka USB x1

UWAGA: Robopiesek nie lubi brudu i kurzu. Jeżeli 
zabawka porusza się po mocno zapylonej 
powierzchni, drobinki mogą przedostać się do 
mechanizmu i utrudniać jego prawidłowe 
funkcjonowanie. W takim przypadku należy 
wyczyścić kółka wilgotną ściereczką. 
Mocne naświetlenie może wpłynąć na zmniejszenie 
zasięgu pilota.

Głowa
(przyciśnij głowę, aby przejść do następnej 
opowieści w trybie opowieści)

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Robopiesek jest uroczym, elektronicznym 
zwierzakiem przeznaczonym do zabawy dla dzieci 
powyżej 8 roku życia. Nasi inżynierowie pracowali 
niestrudzenie, by dostarczyć Państwu produkt 
najwyższej jakości. Rezultatem czego jest zabawka 
edukacyjna, potrafiąca imitować ludzkie emocje. 
Inteligentna, zabawka interaktywna z miarę 
naszych czasów, oferująca wysoką jakość w 
przystępnej cenie.
Robopiesekowi zaprogramowano szeroką gamę 
emocji i zachowań. Potrafi komunikować się z 
dzieckiem w języku angielskim. Jest 
utalentowanym śpiewakiem i tancerzem, a także 
opowiada historyjki i dowcipy. Jeżeli natomiast, nie 
będziemy się z nim bawić, tak jak prawdziwe 
zwierzę, będzie on próbował zwrócić na siebie 
naszą uwagę.
Robopiesek jest idealnym elektronicznym 
kompanem zabaw dla każdego dziecka.

WIEK INTELIGENTNY 
ROBOPIESEK

Zabawka posiada wiele zmechanizowanych łączeń, 
dzięki czemu porusza się niemal jak żywe zwierzę. 


