
PANENKA  ZUZANKA 
NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto 
výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte 
na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej 
mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Věková kategorie 3+. 
Hračka je určena pro děti od 3 let.

CZ 1
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ

Popis funkčních částí

A. tlačítko na hrudi
B. tlačítko na levé ruce
C. tlačítko na pravé ruce
D. tlačítko na levé noze
E. tlačítko na pravé noze
F. čidla na obličeji
G. detekce ústy (láhev/sušenka).

Výměna baterií ve strojku

Odšroubujte kryt na baterie 
(je nutno odepnout suchý zip 
oblečku a odkrýt vnitřní vrstvu). 
Vložte baterie. Dbejte na správnou 
polaritu baterií (+/-). Kryt nasaďte 
a našroubujte zpět.
Poznámka: Napájení 3 ks baterie 
1,5 V AA. Baterie nejsou součástí dodávky.

Zapnutí hračky

Spínač na zadní straně panenky 
přepněte do polohy ON.

Vypnutí hračky

Spínač na zadní straně panenky přepněte 
do polohy OFF.
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Přepnutí TRY ME

Po přepnutí vypínače do polohy TRY ME 
(Zkus mě) 1x stiskněte panenku na hrudi. 
Panenka vydává zvuky a mrká. Celkem 
6 zvuků, cyklus se opakuje.

Funkce panenky

Zapněte spínač na ON a zavřete vnitřní  
část oblečení pomocí suchého zipu.

Funkční panenka vyjadřuje pocity 
skutečného miminka.

   Po zmáčknutí bříška 1x bude panenka 
vydávat zvuky, celkem 6 různých zvuků, 
cyklus se opakuje. 

   Po zmáčknutí dlaně pravé ruky panen-
ky 1x bude panenka vydávat zvuky a 
mrkat. Celkem 5 různých zvuků, cyklus 
se opakuje.

   Po zmáčknutí dlaně levé panenky 1x 
bude panenka bude panenka vydávat 
zvuky a mrkat. Celkem 5 různých zvuků, 
cyklus se opakuje.

   Po zmáčknutí chodidla pravé nohy pa-
nenky 1x bude panenka vydávat zvuky, 
celkem 2 různé zvuky, cyklus se opakuje.

   Po zmáčknutí chodidla levé nohy panen-
ky 1x bude panenka vydávat zvuk.

   Po pohlazení obličeje panenky 1x bude 
panenka vydávat zvuky, celkem 2 různé 

zvuky, cyklus se opakuje.
   Po vložení lahvičky do úst panenka začne 

sát. Po vyndání lahvičky si panenka 
odříhne.

   Po vložení sušenky do úst (označený roh 
sušenky) panenka začne papat 
a odříhne si.

   Po jemném zatřesení (tělíčkem) se pa-
nenka začne smát.

Čištění a údržba
Obličej panenky a plastové části lze otřít 
navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte chemikálie.
Oblečení lze vyprat v ruce ve vlažné vodě 
(30°C). Nedávejte sušit do sušičky.
Pokud se hračka delší dobu nezapíná, vy-
jměte baterie.

Bezpečnostní upozornění

  Hračka není určena pro děti do 3let. 
 Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
  Zapojení hračky a výměnu baterií má 
 provádět pouze dospělá osoba.
  Chraňte hračku před vlhkem a mokrem.
  Baterie nevystavujte působení horka, 
 slunečního záření či jiných zdrojů horka!
  Baterie nevhazujte do ohně!
  Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, 
 vyjměte baterie z přístroje.
  Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalic-
 ké baterie! Baterie by mohly vytéct 
 nebo explodovat.
  Části obalu (igelitové sáčky, drátky, 
 krabice, apod.) nesmí být ponechány 
 v dosahu dětí, jelikož mohou být pří-
 padným zdrojem nebezpečí pro dítě.
  Nenechávejte igelitové sáčky v dosahu 
 dětí, hrozí nebezpečí udušení.
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci toho-
to druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností 
a případného dalšího vývoje.
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou 

stroje (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení … ) 

- na závady způsobené vnějšími vlivy 
(např. klimatickými podmínkami, prašností, 
 nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku 
pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, 
přetížením, použitím nesprávných dílů, 
 nevhodného příslušenství či nevhodných 
nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému  poškození 
při přepravě nese riziko případné škody 
výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


