
CZ – PLYŠOVÁ OVEČKA SOSO MILO 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili naši ovečku Milo - plyšovou hračku přehrávající ukolébavky a bílý šum - která napomáhá vašemu dítěti užívat 

si klidný spánek. 

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. 

 

Balení obsahuje:  

• měkká plyšová hračka  • zvukový modul   • tyto pokyny 

 

Před prvním použití: 

1.Pomocí šroubováku otevřete kryt na zadní straně a vyjměte jej. 

2.Vložte 3 LR03 (AAA) baterie, dbejte na správnou polaritu +/-.  

3.Nasaďte kryt a zašroubujte jej. 

4. Vyberte zvuk a jeho hlasitost, který chcete aktivovat do výchozího nastavení (viz níže). 

5. Vložte zvukový modul do kapsy v bříšku ovečky. Ujistěte se, že je kapsa řádně zavřená pomocí suchých zipů. 

6. Zkontrolujte, zda na hračce nejsou připojeny žádné štítky nebo obaly. 

 

Nastavení: 

Na výběr máte bílý šum (A) nebo ukolébavku (B). 

Po každém stisknutí se přehraje další zvuk, a to po dobu 30 sekund. 

Poslední přehrávaný zvuk je ten, který je aktivován; spustí se po stisknutí hlavního tlačítka. 

 

Dostupné zvuky:  

• bílý šum   • vysavač    • letní noc 

• vlny      • šepot    • 2 ukolébavky 

• tlukot srdce   • vysoušeč vlasů  

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte hlavní tlačítko (C). Ozve se pípnutí, které označuje úroveň hlasitosti.  

Pořadí: nízká / střední / vysoká / střední / nízká atd. 

Zámek: Přepínač slouží k uzamčení parametrů: je-li přepínač umístěn na pozici uzavřeném zámku (vpravo),  

jsou všechna tlačítka deaktivována. Pro upravení parametrů nastavte přepínač do pozice otevřeného zámku (vlevo).  

 

Použití:  

Zvolte zvuk (viz nastavení výše) a jeho hlasitost. 

Zámek nastavte do uzavřené pozice (vpravo). 

Vložte zvukový modul do plyšové hračky. 

Stiskněte hlavní tlačítko na přední části: zvuk je aktivován na dobu 15 minut. 

Je-li zvuk aktivován, hlavní tlačítko je deaktivováno (časovač nelze prodloužit). 

Poznámka: je možné zastavit zvuk před dříve než za 15 minut, a to dlouhým stisknutím hlavního tlačítka (min 3 sekundy). 

Výdrž baterií: Abyste šetřili baterie, doporučujeme, používat nejnižší hlasitost přehrávání zvuků. 

 

Možné problémy: 

Jsou-li baterie vybité, může se zvuk náhle zastavit. Dříve, než budete výrobek reklamovat, doporučujeme zkontrolovat funkčnost produktu 

s novými, nenabíjecími bateriemi. Do výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie. 

 

Údržba, čištění: 

Upozornění: Před každým čištěním (třeba i jen povrchu výrobku), vždy z hračky vyjměte zvukový modul. 

• Plyšovou část lze prát při 30°C (ručně i v pračce). 

• Upozornění: Nesušte v sušičce. 

• Poznámka: doporučujeme výrobek umýt ihned po zakoupení. 

 

Životní prostředí: 

Baterie obsahují prvky, které se těžko recyklují. V zájmu životního prostředí zlikvidujte použité baterie na příslušeném sběrném místě. 

Použité prázdné baterie musí být z výrobku ihned vyjmuty. 

 

Bezpečnostní upozornění: 

Tento výrobek je určený pouze pro domácí použití.  

Zvukový modul není voděodolný. Na jeho čištění vždy použijte čistý, suchý hadřík. 

Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení. 

Výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba. Nemíchejte různé typy baterií ani staré baterie s novými.  

Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu. 

Tento výrobek není hračka, nenechávejte dítě s výrobkem bez dozoru dospělé osoby. 

V případě nefunkčnosti se nepokoušejte výrobek sami rozebrat. V případě rozebrání zaniká záruka k produktu! 

 

Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Vyrobeno v Číně. 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


