FUNCTIES VAN LUCY & LOLA
Interacties LUCY & LOLA
Als Lola en Lucy* samen zijn en Lucy bepaalde acties uitvoert, zal Lola ook mee willen doen. Met de
volgende acties van Lucy (zie afbeeldingen), zal Lola meedoen (* Lucy wordt separaat verkocht)
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“Spraakcommando: “GEEF ME EEN KUS”
Beschrijving: Lucy staat op en springt
naar voren om te kussen. Lola beweegt
haar hoofd en staart en kust je.”

Blaf

Blaf
Blaf

“Spraakcommando: “BLAF”
Beschrijving: Lucy blaft een paar keer en staat stil.
Lola staat stil en blaft.”

“Spraakcommando: “DANS”
Beschrijving: Lucy strekt zich uit op de grond en
danst. Lola beweegt haar hoofd en staart en zingt.”
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“Spraakcommando: “ZOEK”
Beschrijving: Lucy snuffelt op de grond.
Lola beweegt haar hoofd en staart en
zoekt.”
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“Spraakcommando: “HALLO”
Beschrijving: Lucy blaft en is dan stil. Lola
beweegt haar hoofd en staart en blaft.”

Batterijen

3x LR03 (AAA)

1.5V
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LOLA

UITLEG VOOR HET GEBRUIK
PRODUKT EIGENSCHAPPEN LOLA
Reageert op 5 gesproken commando’s. Ze
loopt, blaft en beweegt haar hoofd en staart. Ze
geeft ook kusjes.
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FUNCTIE’S VAN LOLA

Spraakcommando’s:

“KOM HIER”

Actie: Ze snuffelt op de grond en
beweegt haar staart.

WERKT OP BATTERIJEN
BELANGRIJKE GEGEVENS
OPMERKING VOOR VOLWASSENEN
Verwijder alle onderdelen waarmee het product is vastgezet in de verpakking, alvorens het
product aan uw kind te geven. (plastic onderdelen, labels, draden etc.)

Spraakcommando’s:
“HOUD JE VAN MIJ?”

Actie: Ze beweegt haar hoofd en
staart en kust je.
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Spraakcommando’s: “EET”
Actie: Ze maakt eetgeluiden.
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GEBRUIK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES
Alle producten van IMC TOYS ondergaan
strenge productie controles om het plezier en
de veiligheid van kinderen te garanderen. Ze
zijn eenvoudig te gebruiken en te bedienen.
Producten van IMC Toys zullen kinderen gegarandeerd veel plezier verschaffen. Hartelijk
dank voor de aanschaf van een van onze producten. Om onze uitgebreide productencatalogus te raadplegen, kunt u terecht op onze
website: www.imc.es.
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Spraakcommando’s: “BEN JE BLIJ?”
Actie: Ze blaft drie keer en loopt terwijl
ze haar staart beweegt.
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Spraakcommando’s: “LOOP ROND”
Actie: Ze loopt en stopt twee keer terwijl ze haar staart beweegt en twee
keer blaft.

Vervanging en installatie
Dit product vereist 3 LR03 (AAA) 1,5V Alkaline
batterijen (inbegrepen). Allereerst opent u de
klittenband sluiting en zet u de schakelaar in de
stand OFF (zie fig. 1). Verwijder de veiligheidsschroef bij de deksel van het batterij compartiment (zie fig. 2). Haal de lege batterijen eruit
en verwissel deze. De juiste plaatsing van de
batterijen wordt getoond in de afbeelding (zie
fig. 2). Plaats ze in de aangegeven positie met de
gewenste polariteit.
Schroef het deksel weer op zijn plaats om de
veiligheid van uw kinderen te waarborgen en
sluit dan de klittenbandsluiting.
Waarschuwing! Batterijen dienen altijd onder
toezicht van of door een volwassene te worden
vervangen.
Werking
Schuif de keuzeschakelaar op ON en ga verder
als volgt, indien je een andere naam wilt opnemen dan de naam “LOLA”:
1) Druk in het rechteroor van de puppy (A) (zie
fig. 3). Ze zal twee keer blaffen
2) Zeg de naam die u voor haar hebt gekozen.
Bijvoorbeeld: “Kitty”. Ze zal twee keer blaffen.
3) Zeg dan opnieuw haar naam. Als ze twee keer
blaft, kun je naar de volgende stap gaan. Als
ze niet twee keer heeft geblaft, begin dan
weer opnieuw bij 1.
4) Herhaal vervolgens opnieuw dezelfde naam.
Als ze twee keer blaft en haar staart beweegt,
dan heeft ze haar nieuwe naam opgeslagen.
Als ze dit niet doet, herhaal haar naam dan
totdat ze dit wel doet. Nu zal ze de naam herkennen, die je haar hebt gegeven.
Belangrijk! Zorg ervoor dat je het opnemen van
de nieuwe naam doet in een stille omgeving met geen omgevingsgeluid. Onthoud de
nieuwe naam en op welke wijze je het hebt
ingesproken. Als voorzorg en om problemen
te voorkomen. LOLA zal altijd weer op haar
originele naam reageren, ook al heb je een
andere naam geprogrammeerd.

Gesproken instructies of commando’s:
Om gesproken commando’s te kunnen geven,
moet je eerst haar naam zeggen om haar
duidelijk te maken dat zij naar je moet luisteren
(bijvoorbeeld “Lola”). Als ze je heeft begrepen,
zal ze één keer blaffen. Je kunt haar nu een
commando geven, die ze daarna zal uitvoeren.
Je moet wachten tot ze uitgeblaft is, alvorens
haar een nieuw commando te geven. Als ze
een spraakcommando niet herkent, herhaal
haar naam, wacht tot ze blaft en geef haar de
opdracht opnieuw. Om haar te helpen je beter
te begrijpen, moet er niet te veel lawaai of omgevingsgeluid in de omgeving zijn, tijdens het
geven van de spraakopdrachten.
Energiebesparende modus
Als je Lola een aantal seconden geen opdracht
of instructie meer geeft, zal ze gaan janken en
gaan slapen. Druk op de (A) knop om haar weer
te activeren. Na het spelen, is het raadzaam om
de schakelaar op OFF te zetten en ervoor te
zorgen dat ze volledig uitgeschakeld is.
Tips voor correct gebruik
Probleem oplossen:
Als LOLA niet reageert, als het geluidsvolume
verminderd of de bewegingen grillig zijn, is dit
een teken dat de batterijen leeg zijn en vervangen moeten worden.
ONDERHOUD
Schoonmaken: Alleen de oppervlakte van het
product mag met de hand gewassen worden.
Onthoud dat de mechanismen en elektronische schakelingen in het product beschadigd
kunnen raken wanneer het in contact met water komt. Gebruik daarom een doek die je licht
bevochtigd met water of -indien nodig- droog
schuim en neem het daarna onmiddellijk af met
een droge doek of
laat het binnenshuis drogen, zonder bloot te
stellen aan zonlicht of directe warmtebronnen.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Gebruik het speelgoed niet totdat
het volledig droog is. Als de apparatuur toch
nat wordt, zet het product uit en verwijder de
batterijen onmiddellijk. Droog het batterij compartiment met een droge doek. Laat het batterij
vak open tot het volledig gedroogd is. Eventueel door gebruik te maken van een haardroger om dit proces te versnellen. Laat het speelgoed dan uit staan tot dat het volledig droog is.
AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD
GEBRUIK EN VOOR BESCHERMING VAN
HET MILIEU
Doe alle verpakkingsmaterialen van karton,
plastic, etc, in de afvalcontainers in uw buurt.
Gebruik oplaadbare batterijen indien mogelijk.
Vergeet niet om het speelgoed uit te zetten als
je klaar bent met spelen en haal de batterijen
eruit als je er voor een langere tijd niet mee
zult spelen. Als je het speelgoed niet meer wilt
hebben, maar het werkt nog steeds, gooi het
dan niet weg. Vergeet niet dat andere mensen
er nog steeds van kunnen genieten en geef het
aan instanties of verenigingen die er nog gebruik van kunnen maken.
Aan het einde van de levensduur van dit product, mag het niet als normaal huishoudelijk
afval weggegooid worden. Het moet bij een
verzamelpunt ingeleverd worden voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.

Raadpleeg het symbool op het product, in de
gebruikershandleiding of op de verpakking voor
meer informatie. De materialen zijn recyclebaar
in overeenstemming met hun markeringen. Als
je ervoor zorgt dat materialen gerecycled of
hergebruikt worden, lever je een aanzienlijke
bijdrage om het milieu te beschermen. Raadpleeg het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of
lokale overheden.
¡ Waarschuwingen!
- Let op! Niet geschikt voor kinderen onder 3
jaar. Het bevat kleine onderdelen die kunnen
worden ingeslikt. Verstikkingsgevaar.
- Bewaar de verpakking voor de toekomst, het
bevat zeer belangrijke informatie.
- Houdt u er rekening mee dat als gevolg van
technische verbeteringen het product kan afwijken van de afbeelding op de verpakking.
- Dit product werkt met 3 x 1,5 V LR03 / AAA
batterijen (inbegrepen).
- Dit product wordt gedistribueerd met 3 x
LR03 / AAA batterijen voor de “Try Me” -functie. Voor normaal gebruik van het product, is
het noodzakelijk de batterijen te vervangen.
- De batterijen of accu moeten worden geplaatst volgens de aangegeven polariteit in de
afbeelding.
- Gebruikte batterijen of accu ‘s moeten uit het
speelgoed worden verwijderd; als dat niet gebeurt kan dit schade veroorzaken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen
tegelijk.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik alleen batterijen die aanbevolen
worden door de fabrikant of equivalenten.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opgeladen worden.
- De accupolen mogen niet worden overbrugd
of kortgesloten.
- Het gebruik of het omwisselen van batterijen
moet altijd onder toezicht van een volwassene
worden uitgevoerd.
- Verwijder de batterijen uit het compartiment
als het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Houd rekening met het milieu en gooi gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het product alvorens te worden
opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden
opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Dit product behaalt de beste prestaties met
behulp van alkalische batterijen.
- Lees de instructies voor gebruik, volg deze en
bewaar ze als naslag.
- In een omgeving met radio frequentie, kan er
een storing ontstaan, en zal normaal worden
hervat na verwijdering van de storing.
- In een omgeving met elektrostatische ontlading, zal het artikel niet werken en moet het
door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/
gereset.
- In een snel bewegende omgeving, zal het artikel niet werken en moet het door de gebruiker opnieuw worden ingesteld/gereset.
- Verwijder alle elementen, die ter bevestiging
en bescherming tijdens het transport zijn ontworpen (stukjes plastic, labels, draden, etc.),
voordat u het aan uw kinderen geeft.

Als u een claim heeft, neem dan contact op met de geautoriseerde distributeur.

