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УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОКУСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ ПЕСТОЩІ!МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ ПЕСТОЩІ!

ЧАС  СПАТИЧАС  СПАТИ

Курча дуже любить пестощі!
• Погладьте його по голові і він 
запищить.
• Продовжуйте гладити його і він запіває 
веселу мелодію.

ДАВАЙ  ГРАТИДАВАЙ  ГРАТИ

Курча дуже любить увагу!
• Коли Ви залишете курча на самоті, він буде час від часу пищати 
або співати, щоб привернути Вашу увагу. 
• Курча засне через 20 хвилин,
     якщо Ви захочете розбудити 
     його, помістить його в яйце
     або переведіть перемикач 
     в положення OFF, а потім  ON.
• І Ви знову можете гратися з ним!

Функції не відповідають інструкції.
• Переконайтесь, що перемикач знаходиться в положенні ON’.
• Батарейки можуть бути розряджені. Низький заряд батарей не 
може забезпечити виконання функцій в повному обсязі. Замініть всі 3 
батарейки відразу на  нові батарейки, як описано в даному 
керівництві. Завжди перевіряйте, чи вони знаходяться в правильній 
полярності.  
Курча підстрибує і падає. 
• Переконайтеся, що курча розташоване на рівній плоскій поверхні.
• НЕ можна гратися на килимі.
Коли Ви пестите курча, воно не видає звуки.
• Переконайтеся, що Ви безпосередньо торкаєтесь сенсорів на 
животі.
• Сенсори дотику не працюють, якщо курча знаходиться в яйці.

Курча не стоїть, коли знаходиться в яйці.
• Спробуйте натиснути на курча, якщо курча нахиляється вперед, 
воно не зафіксоване в потрібному положенні.
• Курча вилуплюється з яйця, приблизно через 30 секунд, післі того 
як Ви закрили яйце.
Не зачиняється яйце.
• Правильно розташуйте курча в яйці.
• Натисніть на курча, щоб він був надійно закріплений в яйці.

ВАШЕ  КУРЧАВАШЕ  КУРЧА
Ваше курча дуже любить досліджувати світ! 
• Поставте його на рівну поверхню

та спостерігайте як він стрибає.

Для іграшки потрібні 3 кнопочні батарейки AG13 (LR44). 
Фігурна викрутка (не входить в комплект), необхідна для 
заміни батарей.
УВАГА! Кнопочні батарейки можуть викликати задуху, або можуть бути 
проковтнуті! 

• Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. 
• Ніколи не кладіть батарейки до рота.
• Негайно зверніться до лікаря, якщо Ви проковтнули батарейку.
• Заміна батарейок повинна виконуватись тільки 
дорослими.
• Встановлюйте батарейки з дотриманням полярності.
•  Перш ніж дати іграшку дитині, завжди перевіряйте, щоб 

кришка батарейного відсіку була щільно закріплена. 
• Акумуляторні батареї повинні бути видалені з іграшки 
перед зарядкою.
• Акумуляторні батареї можуть заряджатися тільки під наглядом дорослих.
•  Відпрацьовані батарейки повинні бути видалені з іграшки.
• Клеми живлення не повинні бути замкненні.
• Для більш тривалого використання, видаліть батарейки з іграшки, коли ви не 

граєте нею.
• Не кидайте батареї у вогонь.
• Використовуйте нові батареї для отримання максимальної продуктивності.
• Не використовувати одночасно різні типи батарейок або нові та старі.
•  Іграшка сумісна з батарейками LR44 Energizer та Vinnic.

ВАЖЛИВО!!!
Якщо рух, звуки або датчики не функціонують 
належним чином, не повертайте одразу іграшку до магазину. 
Спочатку замініть батарейки на нові (як показано на малюнку).
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КУРЧА МОЖЕ ВИЛУПИТИСЯ ЗНОВУКУРЧА МОЖЕ ВИЛУПИТИСЯ ЗНОВУ
Курча може вилупитися знову.
1. Переконайтеся, що курча включене.
2. Помістіть яйще на рівнe поверхню та розкрийте обидві половинки 
яйця.
3. Помістіть курча в яйце. Курча повинно бути розташоване в коліях 
на дні яйця.

4. Натисніть на голову курчачі - він 
повинен бути добре зафіксований в 
коліях.

5. Закрийте обидві половинки яйця 
та зачекайте! 

OFF

ON
4. Покладіть яйце на рівну поверхню та 

зачекайте.

ПЕРЕД  ПОЧТАКОМ  ГРИ  ВИКОНУЙТЕ  НАСТУПНІ  ДІЇПЕРЕД  ПОЧТАКОМ  ГРИ  ВИКОНУЙТЕ  НАСТУПНІ  ДІЇ

5. Ви повинні почути звук тріскання 
яйця.

6. Нарешті яйце вікдриється і з нього 
вистрибне курча.

Примітка: Захисний язичок можна викинути. 

1. Знайдіть захисний язичок та 
витягніть його з яйця.

3. Зніміть стрічку.2. Акуратно витягніть спеціальний 
ключ.  Вставте в отвір, поверніть на 
90 градусів і витягніть.

ІНСТРУКЦІЯ
Курча в яйце
ІНСТРУКЦІЯ

Курча в яйце
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В КОМПЛЕКТІ:
1 яйце
1 курча
1 інструкція
3 LR44 батарейки

ЧИЩЕННЯЧИЩЕННЯ
Після гри, ваша іграшка може забруднитися / або 
з’являться сліди на її м'якій поверхні.
Якщо іграшка забруднилась, відразу акуратно очистити 
чистою тканиною або м'якою щіткою.
Не використовуйте миючі засоби або засоби для виведення 
плям.

УВАГА:
LITTLE LIVE PETS™ КУРЧА МІСТИТЬ ЕЛЕКТРОНІКУ: ЗАНУРЕННЯ АБО 
ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ/РІДИНИ СТАНОВИТЬ НЕБЕЗПЕКУ І МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО НЕСПРАВНОСТІ,  ПОШКОДИТИ ЕЛЕКТРОНІКУ АБО 
ЗНИЩИТИ ПРОДУКТ. 

УВАГА! НАГЛЯД ДОРОСЛИХ НЕОБХІДНИЙ! БУДЬ ЛАСКА, ВИДАЛІТЬ 
УСЮ УПАКОВКУ ТА КРІПЛЕННЯ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДАТИ ІГРАШКУ ДИТИНІ. 
БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ УПАКОВКУ ТА ІНСТРУКЦІЮ, ВОНИ МІСТЯТЬ 
ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД 
ВИКОРИСТАННЯМ ІГРАШКИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ 
МАЄ ЧУТЛИВУ АБО ПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ. ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОДРАЗНЕННЯ! ЯКЩО МАТЕРІАЛ ПОКРИТТЯ 
ПОТРАПИТЬ В ОЧІ, НЕГАЙНО ПРОМИТИ ОЧІ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ 
ЧИСТОЇ ВОДИ! НЕ ПРОГРАВАЙТЕ ЗВУК БЛИЗЬКО ДО ВУХА! НЕ 
ЗБЕРІГАТИ ТА НЕ ГРАТИСЯ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ВОГНЮ ТА ПРЕДМЕТІВ З 
ЕЛЕМЕНТАМИ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ. ПАДІННЯ ІГРАШКИ МОЖЕ  ПРИЗВЕСТИ 
ДО ЇЇ ПОЛОМКИ! КОЛІР ТА ЗМІСТ МОЖУТЬ БУТИ ІНШИМИ. 

Ця іграшка розроблена та виготовлена таким чином, що за 
максимальної гучності для імпульсних та безперервних 
звуків не завдає шкоди слуху дитини. 

Не має вибухових матеріалів та не містить 
елементів/речовин, здатних до вибуху під час використання 
за призначенням, чи у передбачуваний спосіб, з 
урахуванням поведінки дітей. Іграшка розроблена та 
виготовлена таким чином, що максимальна температура, 
якої досягає доступна зовнішня поверхня іграшки, не 
спричиняє опіків у разі торкання до неї. 

Інше обладнання та прибори можуть створити перешкоди, 
які можуть вплинути на роботу іграшки. Грайтеся як найдалі 
від приборів та обладнання, що можуть створити такі 
перешкоди або вимкніть це обладнання та прибори.

Іграшка відповідає вимогам електричної безпечності в 
умовах передбачуваного пошкодження.

Ця іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для 
дітей до 3 років.


