
 

 

INTERAKTIVNÍ PLYŠOVÁ HRAČKA S HUDEBNÍM BOXEM A NOČNÍM OSVĚTLENÍM 
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     Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.                Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.   

 

 

 

 

TLAČÍTKO REŽIMU 

Přepněte tlačítko režimu do polohy „OFF“, ovládací panel je 

vypnutý. Stiskněte tlačítko režimu do polohy         , ovládací panel 

je v režimu nočního světla (teplé žluté světlo).  Stiskněte tlačítko 

režimu do polohy                  , ovládací panel je v režimu relaxace (s 

hudbou a jemným postupným prolínáním barev). 

 

TLAČÍTKO ČASOVAČE 

Stiskněte tlačítko do polohy        , noční osvětlení se automaticky 

vypne po 10  minutách. Stiskněte tlačítko do polohy         , noční 

osvětlení se automaticky vypne po 20  minutách. Stiskněte 

tlačítko do polohy        , noční osvětlení se automaticky vypne po 

40  minutách. 

 

 

HLAVNÍ TLAČÍTKO 

1. Nastavte hudební box do režimu relaxace                   . 

Dlouhým stisknutím hlavního tlačítka přejdete do režimu 

náhodného přehrávání hudby a postupného prolínání barev. 

Dalším krátkým stisknutím změníte hudbu. Vypne se po skončení 

časovače. Dřívějším stisknutím dojde k opětovnému startu 

časovače. 

2. Nastavte hudební box do režimu nočního osvětlení       . 

Dlouhým stisknutím hlavního tlačítka přejdete do režimu nočního 

osvětlení (teplá žlutá barva). Vypne se po skončení časovače. 

Dřívějším stisknutím dojde k opětovnému startu časovače. 

 

BATERIE 

Ve výjimečných případech mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou 

způsobit chemické popáleniny nebo zničit výrobek.  

Abyste zabránili vytečení baterie: 

- Nemíchejte nové a staré baterie, baterie různých typů, či baterie 

nabíjecí s nenabíjecími. 

- Baterie vkládejte do přihrádky na baterie podle znázornění uvnitř. 

- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie vždy vyjměte. 

Bezpečně je zlikvidujte. 

- Výrobek ani baterie neházejte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu. 

- Baterie nikdy nezkratujte. 

- Používejte pouze doporučené baterie – 3x 1,5 V AAA. 

- Nikdy nenabíjejte nedobíjecí baterie. 

- Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte k výrobku. Nabíjení baterií 

smí provádět pouze dospělá osoba. 

 

VLASTNOSTI VÝROBKU 

- Hudební box přehrává 10 uklidňujících melodií. 

- Noční osvětlení: teplá žlutá barva / postupné prolínání barev (žlutá/zelená/modrá) 
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