
Ursulet Panda vorbitor – 02121 

Varsta 6 luni+ 
Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni,si pastrati-le pentru utilizari ulterioare. 
Pentru functionare, jucaria necesita 2 baterii de tip “AAA” de 1,5 volti (incluse). Bateriile furnizate  in momentul 
cumpararii sunt destinate doar exemplificarii modului de functionare a jucariei . Va sfatuim sa inlocuiti aceste 
baterii imediat dupa achizitionarea produsului, cu unele noi. 
  AVERTISMENTE 

Pentru siguranta copilului dvs., ATENTIE! 

• Inainte de utilizare,indepartati toate pungile din plastic si alte elemente care nu fac parte din produs (ex: 
snururi, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor. Pericol de sufocare ! 

• Inainte de folosire,verificati starea de uzura a produsul  observati daca apar eventuale deterilrari.In cazul 
in care constatati aparitia defectiunilor, nu folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. 

• Jucaria trebuie utilizata numai sub supravegherea unui adult  
• Inlaturarea compartimentului electronic si inlocuirea bateriilor trebuie facuta doar de catre un adult. Nu 

lasati compartimentul electronic la indemana copiilor.  
Functionarea jucariei:  

Pornirea / oprirea jucarieie 
• Pentru a extrage compartimentul electronic A (fig 1) trebuie sa desfaceti banda velcro care inchide 

buzunarul B situat pe burtica jucariei.  
• Porniti jucaria (ON) mutand cursorul C(fig2) din pozitia “0” (OFF) in pozitia “I” (ON); cursorul este 

situat pe partea dorsala a compartimentului electronic. Cand acest cursor se afla in pozitia “I” toate 
functionalitatile jucariei por fi activate.  

• Reasezati compartimentului electronic (A) in buzunarul B al jucariei avand grija ca butonul luminos sa se 
afle in spatiul special (fig3) iar cele 2 butoane de selectare a limbii de utilizare se afla in dreptul 
pictogramelor reprezentand steagurile corespunzatoare limbii selectabile. 

•  Pentru a preveni descarcarea bateriilor,in cazul in care  jucaria nu este utilizata un timp mai indelungat, 
va sfatuim sa inchideti jucaria mutand cursorul in pozitia “inchis”/”off” (0).  

Selectarea limbii de functionare a jucariei 

Jucaria poate functiona in 2 limbi diferite; pentru a selecta limba dorita va rugam sa apasati pe butoanele D 
marcate cu steagul corespunzator limbii selectate . Butoanele se afla situate pe burtica jucariei (fig 4).  
Activitati electronice:  

Apasati butonul luminos E : De fiecare data cand este activat se declanseaza un raspuns sonor (numaratori, efecte 
sonore si melodii) acompaniate de efecte luminoase.  
Fiecare animalut din plus se inspira dintr-un moment al zilei; leutul se refera la momentul mesei, micutul ursulet Panda 

se joaca iar tigrul se refera la momentul somnului. 

Cantecelele ursuletului, in limba franceza si engleza: 

Ursuletul Panda  
Sunt un ursulet rotunjor 
Un campion al  jocului cu mingea, 

Haideti sa va jucati cu mine 

Si impreuna sa zicem<<OLA!>> 

   
Sariti, jucati-va cu mingea, este foarte vessel, 

Sare de jos in sus, 

Este rotunda, verde si albastra 

Veniti sa ne jucam impreuna, sariti! 

 



Leutul 

Sunt un leu simpatic si gourmand 

Cand imi este foame,  

Burtica mea scoate sunete. 

Mananc cu lingura ca un leu mare. 

 

Dimineata a trecut, 

Ora mesei a venit. 

Fructele si branzica sunt bune, 

Sa imi umplu burtica. 

 

Tigrul 

Stelele ne farmeca 

Si luna straluceste pe cer. 

Este ora de culcare 

Si sunt pregatit sa visez. 

 

Este ora de culcare, 

Mama si tata vor veni  

Imi pun bonetica de noapte, 

Ca sa dorm in patutul meu.  

 

 

MONTAREA SI/SAU INLOCUIREA BATERIILOR 

ATENTIE! 

• inlocuirea bateriilor trebuie sa fie executata intotdeauna de catre un adult 
• pentru a inlocui bateriile trebuie sa desfaceti surubul capacului compartimentului bateriilor situat in 

spatele compartimentului electronic (F, fig 2) cu ajutorul unei surubelnite. Ridicati capacul, scoateti 
bateriile uzate, introduceti bateriile noi avand grija sa respectati polaritattea dupa cum este indicat pe 
produs. Puneti capacul la loc si strangeti surubul.. 

• Nu lasati bateriile sau alte obiecte in apropierea copiilor. 
• Inlaturati intotdeauna bateriile uzate pentru a evita curgerea de lichid ce poate deteriora produsul. 
• Intotdeauna inlaturati bateriile din jucarie daca nu o utilizati pentru o perioada mai lunga de timp.  
• Utilizati numai tipul de baterii alcaline care este recomandat pentru acest produs. 
• Nu amestecati baterii uzate cu baterii noi. 
• Daca bateriile prezinta curgeti de lichid, inlocuiti-le imediat asigurandu-va ca ati curatat bine spatiul in 

care a curs lichidul si mainile in cazul in care ati avut contact direct cu el. 
• Inlaturati bateriile din jucarie inainte de a o arunca. 
• Nu aruncati bateriile consumate in foc si nici in mediul incojurator. Aruncati-le in locuri special 

prevazute pentru acest tip de deseu. 
• Nu amstecati baterii alcaline, standard(carbon-zinc) sau acumulatori(nickel-cadmium) 
• Jucaria nu a fost conceputa pentru a functiona cu baterii care contin litium.ATENTIE: utilizarea incorecta 

poate  crea situatii periculoase. 
• Nu provocati scurtcircuite cu bornele de alimentare. 
• Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu se incarca, exista pericolul ca acestea sa explodeze. 
• Nu este recomandata utilizarea de acumulatori deoarece ar putea diminua calitatea functionarii jucariei. 
• In cazul in care folositi baterii reincarcabile,extrageti-le din jucarie inainte de a le reincarca.  

Reincarcarea trebuie sa fie facuta numai de catre un adult. 



 Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.  Simbolul cu pubelă tăiată 
indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută 
la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține baterii care intră sub incidența obligațiilor de 
colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de 
colectare.  În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în procesele de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice prin colectarea selectivă a acestora și predarea către sistemele de colectare organizate.  Pentru informații detaliate despre programele 
de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele de vânzare cu amănuntul. 

CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI 

Componenetele textile pot fi spalate in masina pentru rufe selectand un program de spalare pentru rufe delicate. 
Pentru a elimina toate urmele de detergenti va recomandam sa clatiti abundent . 
AVERTISMENT! Nu udati compartimentul electronic. Inlaturati compartimentul electronic inainte de a spala 
componenetele textile ale jucariei.  
Compozitia materialelor textile :  

Exterior 100% poliester 
Umplutura: 100% poliester 

 Spalare automata rufe delicate la max.30ºC    Nu folositi decoloranti         Nu folositi uscatorul 

de rufe    ;    Nu calcati     ;    Nu curatati  chimic 

Fabricat in China  
Producator: Artsana SpA - Italia 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; 

tel/fax: 021/231.06.26 

 



 

 
 


