
CZ – PLYŠOVÝ MAZLÍČEK SHAKIES – Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili světýlko Shakies, roztomilého plyšového kamaráda, který doprovází Vaše děťátko na 

cestě za dobrodružstvím dnem i nocí. 

 

Balení obsahuje: 

- malou plyšovou hračku    - 2x CR2032 baterie uvnitř světýlka 

- světelný modul schovaný uvnitř hračky   - tento návod k použití 

 

Použití 

1. Před prvním použitím odstraňte průhlednou pojistku a uchovejte ji mimo dosah dítěte. Tato pojistka zabraňuje vybití 

baterie. 

2. Nastavte tlačítko nočního osvětlení do pozice 1 (doba svícení: 5 sekund) nebo pozice 2 (doba svícení: 5 minut) – viz. 

obrázek. 

3. Vložte světelný modul zpět dovnitř hračky, světleným zdrojem směrem dopředu. 

4. Pomocí suchých zipů uzavřete kapsu hračky. Uzavření důkladně překontrolujte. 

5. Zatřepejte hračkou, světlo se rozsvítí. V závislosti na nastavené době svícení se automaticky vypne po 5 sekundách 

nebo po 5 minutách. 

 

Výměna baterií 

1. Vyjměte světelný modul z hračky. 

2. Odšroubujte kryt baterií.  
3. Vložte 2 CR2032 baterie. Dbejte na správnou polaritu. 

4. Uzavřete kryt baterií a řádně jej zašroubujte. 

5. Vložte světelný modul zpět do hračky a kapsu pomocí suchých zipů řádně uzavřete. 

 

Důležité: 

Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a staré baterie. Výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba. Vybité 

baterie z hračky ihned vyjměte. S ohledem na ochranu životního prostředí, vyhazujte baterie do tříděného odpadu. 

 

Životnost baterií 

- S dodanými bateriemi bude tato plyšová hračka svítit více než 700 minut (cca 140 5-ti minutových svícení nebo více 

než 8.000 5-ti sekundových svícení). 

- Pro nižší spotřebu baterií doporučujeme používat 5-ti sekundový režim. 

- Je-li aktivován světelný režim, nové zatřesení vybraný režim neprodlouží. Pohybový senzor zapne světýlko pouze 

tehdy, je-li světýlko zhasnuté. 

 

Tip 

Abyste zajistili rovnoměrné rozložení světla, směřujte světelný zdroj směrem dopředu. 

 

Možné problémy a jejich řešení 

V případě slabých baterií se může intenzita světla snižovat až postupně nebude světýlko svítit vůbec. Vyměňte baterie 

za nové. Nepoužívejte dobíjecí baterie.  

 

Čištění 

Upozornění: Před čištění vždy vyjměte světelný modul z hračky. 

Hračku omývejte čistým, jemným hadříkem při 30°C. Nechte uschnout. Nesušte v sušičce. 

 

Bezpečnostní upozornění 

Tento výrobek je určený pouze pro domácí použití. Výrobek není voděodolný. 

V případě obtíží výrobek sami nedemontujte. Na demontovaný výrobek se již nevztahuje záruka. 
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SK - PLYŠOVÝ MAZNÁČIK SHAKIES – Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si zakúpili svetielko Shakies, roztomilého plyšového kamaráta, ktorý sprevádza Vaše dieťatko na ceste 

za dobrodružstvom dňom i nocou. 

 

Balenie obsahuje: 

- malú plyšovú hračku     - 2x CR2032 batérie vnútri svetielka 

- svetelný modul schovaný vo vnútri hračky   - tento návod na použitie 

 

Použitie 

1. Pred prvým použitím odstráňte priehľadnú poistku a uchovajte ju mimo dosahu dieťaťa. Táto poistka zabraňuje 

vybitiu batérie. 

2. Nastavte tlačidlo nočného osvetlenia do pozície 1 (doba svietenia: 5 sekúnd) alebo pozície 2 (doba svietenia: 5 minút) 

- viď. obrázok. 

3. Vložte svetelný modul späť dovnútra hračky, svetleným zdrojom smerom dopredu. 

4. Pomocou suchých zipsov uzavrite kapsu hračky. Uzavretie dôkladne prekontrolujte. 

5. Potraste hračkou, svetlo sa rozsvieti. V závislosti na nastavenej dobe svietenia sa automaticky vypne po 5 sekundách 

alebo po 5 minútach. 

 

Výmena batérií 

1. Vyberte svetelný modul z hračky. 

2. Odskrutkujte kryt batérií. 

3. Vložte 2 CR2032 batérie. Dbajte na správnu polaritu. 

4. Uzavrite kryt batérií a riadne ho zaskrutkujte. 

5. Vložte svetelný modul späť do hračky a kapsu pomocou suchých zipsov riadne uzavrite. 

 

Dôležité: 

Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. Výmenu batérií môže vykonávať len dospelá osoba. Vybité 

batérie z hračky ihneď vyberte. S ohľadom na ochranu životného prostredia, vyhadzujte batérie do triedeného odpadu. 

 

Životnosť batérií 

- S dodanými batériami bude táto plyšová hračka svietiť viac ako 700 minút (cca 140 5-minútových svietenia alebo viac 

ako 8.000 5-tich sekundových svietenia). 

- Pre nižšiu spotrebu batérií odporúčame používať 5-sekundový režim. 

- Keď je aktivovaný svetelný režim, nové zatrasenie vybraný režim nepredĺži. Pohybový senzor zapne svetielko iba 

vtedy, ak je svetielko zhasnuté. 

 

Tip 

Aby ste zaistili rovnomerné rozloženie svetla, smerujte svetelný zdroj smerom dopredu. 

 

Možné problémy a ich riešenie 

V prípade slabých batérií sa môže intenzita svetla znižovať až postupne nebude svetielko svietiť vôbec. Vymeňte batérie 

za nové. Nepoužívajte dobíjacie batérie. 

 

Čistenie 

Upozornenie: Pred čistenie vždy vyberte svetelný modul z hračky. 

Hračku umývajte čistou, jemnou handričkou pri 30°C. Nechajte uschnúť. Nesušte v sušičke. 

 

Bezpečnostné upozornenie 

Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie. Výrobok nie je vodeodolný. 

V prípade ťažkostí výrobok sami nerozoberajte. Na demontovaný výrobok sa už nevzťahuje záruka. 
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