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ZABAWKA TAMAGOTCHI ELEKTRONICZNA 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 5+ 

• Dostępne kolory: żółty, różowy, zielony, niebieski 

• Efekty dźwiękowe: tak 

• Zasilanie: bateria AG13 (w zestawie) 

• Wymiary: 6 cm x 5 cm  

W zestawie znajdują się dwie baterie AG13. 

Wymiana baterii: 

• Otwórz osłonę baterii znajdującą się z tyłu zabawki. 

• Włóż baterię AG13 zgodnie z oznaczeniami. 

• Zamknij i zabezpiecz osłonę.  

• Zabawka jest gotowa do użycia! 

FUNKCJE ZABAWKI 

• Zabawka pozwala opiekować się wirtualnym zwierzakiem. 

• Zwierzak musi pić, jeść, spać, a także wychodzić na spacery i bawić się z 

opiekunem. 

• Zwierzątko można wybrać spośród kilku dostępnych.  

• Zabawka uczy odpowiedzialności i przygotowuje na posiadanie prawdziwego 

zwierzątka. 

• Rozwija inteligencję emocjonalną dziecka. 



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z zachowaniem biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 5 roku życia.  

3. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. 

4. Podczas korzystania z zabawki dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej. 

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać zabawę. 

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzonego produkt nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc je 

zachować na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 
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