
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Dziękujemy za wybranie marki Prince Lionheart!
Ten produkt został wykonany z wielką starannością, przy użyciu materiałów wysokiej jakości, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie. Produkt składa
się z czterech głównych elementów: pudełka dźwiękowego, pilota, kabla USB oraz przytulanki.

OSTRZEŻENIE:
Pudełko dźwiękowe TO NIE ZABAWKA. Musi zostać zabezpieczone i zainstalowane przez dorosłego. 
Trzymaj pudełko dźwiękowe, pilota oraz kabel USB poza zasięgiem dziecka.   
Ostrzeżenie: kabel USB jest długi i stwarza ryzyko uduszenia.
Baterie mogą wybuchnąć, wyciec i/lub spowodować obrażenia ciała lub pożar.
Uważnie przestrzegaj wszystkich instrukcji oraz ostrzeżeń na etykiecie baterii i pudełku. 
Włóż baterie prawidłowo. Baterie muszą być włożone zgodnie ze wskazaniami. 
NIE ŁĄCZ STARYCH I NOWYCH BATERII.
NIE ŁĄCZ BATERII ALKALICZNYCH ZE STANDARDOWYMI LUB Z AKUMULATORKAMI.
Zwykłe baterie nie mogą być ponownie naładowane. 
Ładowanie akumulatorów może się odbyć tylko pod nadzorem dorosłego. 
Zużyte baterie powinny zostać wyjęte z pilota.
Zaciski zasilania nie mogą być spięte. 
Wyjmij baterie podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.
Zużyte baterie powinny być właściwie zutylizowane.
PUDEŁKO DŹWIĘKOWE:
Wielofunkcyjne pudełko dźwiękowe zawiera oryginalne nagranie dźwięków z łona przyszłej mamy, nagranych na kilka godzin przed porodem, w 
odległości 8mm od ucha niemowlęcia. Dodatkowo pudełko dźwiękowe zawiera 4 dodatkowe funkcje: dźwięk fal oceanu, biały szum, kołysanki, oraz 
możliwość nagrania swojego dźwięku/głosu. Wszystko to zostało stworzone, aby pudełko dźwiękowe dobrze służyło nie tylko w pierwszym roku życia 
dziecka.  Autentyczny dźwięk z łona jest polecany od urodzenia, gdyż jest to jedyny rozpoznawalny przez dziecko dźwięk, który słyszy będąc w łonie 
mamy. Dzieci dobrze się czują w pobliżu znanych dźwięków i poczują komfort słuchając ich. W ten sposób pomagamy im dostosować się nowego, 
nieznanego otoczenia, które często może okazać się przytłaczające.
Gdy dźwięki z łona mamy nie będą dłużej potrzebne w  rozwoju zdrowego snu dziecka, rodzice mogą sprawdzić, które dźwięki, spodobają się starszemu
dziecku i sprawią, że poczuje się komfortowo lub umilą czas zabawy. Różnorodność dźwięków dostępnych w wielofunkcyjnym pudełku dźwiękowym 
pozwolą odnaleźć coś odpowiedniego dla każdego dziecka. Przytrzymaj guzik uruchomienia przez 1.5 sekundy, aby usłyszeć nagrane dźwięki. Ustaw 
głośność wg. swoich potrzeb.  Nagranie będzie odtwarzane przez około 15 minut, po czym urządzenie przejdzie w stan czuwania, dopóki nie zostanie 



reaktywowane przez dźwięk lub ruch. Stan czuwania oszczędza baterie, dopóki np. dziecko nie zacznie płakać lub poruszać się, wtedy czujniki sprawią, 
iż nagranie będzie odtwarzane przez kolejne 15 minut. 
Funkcja nagrywania: trzymaj pudełko dźwiękowe około 5 cm od ust, naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu z boku pudełka dźwiękowego. Po 
usłyszeniu sygnału dźwiękowego mów wyraźnie w kierunku głośnika do 5 min. Gdy zakończysz swoje nagranie puść przycisk. Aby usłyszeć swoje 
nagranie przyciśnij przycisk mikrofonu raz jeszcze. Po wybraniu, to nagranie będzie puszczane w zapętleniu przez 15 minut. 
Wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF, jeżeli nie będzie ono użytkowane przez kilka godzin, lub jeżeli nie chcesz, aby uruchamiało się automatycznie. 
Naładuj baterie, jeżeli głośność lub jakość nagrania czy dźwięku pogarsza się. 
WYMIANA BATERII:
Pudełko dźwiękowe posiada 1 baterię typu: akumulatorek (litowo-jonowa). Pilot zawiera 2 baterie typu AAA. 
UWAGA:
Pudełko dźwiękowe oraz baterie powinny być użytkowane/wymieniane przez osobę dorosłą. Kiedy funkcjonowanie pudełka dźwiękowego pogorszy się 
lub jeżeli przestanie działać, osoba dorosła musi podłączyć kabel USB do pudełka dźwiękowego a następnie podłączyć do zasilacza lub komputera. 
Szybkie, powtarzające się sygnały świetlne oznaczają słabą baterię. Dioda LED miga powoli podczas ładowania i przestaje migać, kiedy bateria jest 
naładowana. Zaleca się ładowanie pudełka dźwiękowego co 4-5 dni.
Kiedy funkcjonowanie pilota pogorszy się lub jeżeli przestanie działać, osoba dorosła musi wymienić baterie. Odszukaj pokrywę komory na baterie z tyłu
pilota. Odkręć pokrywę za pomocą gwiazdkowego śrubokręta Philips, usuń stare baterie i włóż nowe. Baterie należy włożyć zgodnie ze wskazaniami. 
Zamknij pokrywę i przykręć śrubki.
Jeżeli pudełko dźwiękowe nie działa nawet po całkowitym naładowaniu, być może wymagane jest zrestartowanie urządzenia. W tym celu otwórz 
pokrywę baterii w pudełku dźwiękowym, zlokalizuj i wciśnij przycisk reset, który znajduje się obok baterii. 
Jeżeli pudełko dźwiękowe w dalszym ciągu nie działa, skontaktuj się z Biurem Obsługi.
PRZYTULANKA:
Instrukcja prania:

Przytulanka została wykonana z nowych, nadających się do prania materiałów. Aby umyć przytulankę należy usunąć pudełko dźwiękowe, jeżeli znajduje 
się wewnątrz i przełączyć do pozycji OFF. Przytulanka może być prana ręcznie lub w pralce przy użyciu niskiej temeratury (40°C, 104°F) przy użyciu 
łagodnych detergentów.
Delikatnie odciśnij nadmiar wody z maskotki i wysusz na powietrzu. Po wysuszeniu potrząśnij nią, tak aby równomiernie rozłożyć znajdujące się 
wewnątrz wypełnienie. Ponownie włoż pudełko dźwiękowe.

W jaki sposób przytulanka może stać się skutecznym narzędziem do wzmocnienia więzi rodzicielskiej z dzieckiem. 
Przytulanka może stać się skutecznym narzędziem do wzmocnienia więzi rodzicielskiej z dzieckiem. “Dziecięcy zmysł zapachu jest mocniejszy niż u 
osoby dorosłej.  Badania pokazują, że dziecko rozpoznaje swoją mamę poprzez zapach” pisze Elizabeth Pantley w THE NO-CRY SLEEP SOLUTION. W 
celu zwiększenia efektywności funkcjonowania przytulanki, połóż ją obok siebie przez kilka godzin, tak aby przytulanka przeszła Twoim zapachem. 
Możesz ją również umieścić pomiędzy Tobą a dzieckiem podczas karmienia piersią lub butelką.

Badania pokazują że:  “Niektóre dzieci przywiązują się do zabawki, która stanie się ich ulubioną. Zabawka jest “pośrednikiem”, który sprawia, że dziecko 
czuje Twoją obecność”, mówi Pantley. Dzieci lubią miękkość przytulanki i gładkość jej satynowych uszu. Takie dotykowe pobudzenie zmysłów jest bardzo
ważne dla ich wczesnego rozwoju. Wykorzystano za zgodą  McGraw-Hill/Contemporary Publishing z książki: “The No-cry Sleep Solution: Gentle Ways To 
Help Your Baby Sleep Through The Night” napisaną przez  Elizabeth Pantley, prawa autorskie 2002
KIEDY ZACZĄĆ UŻYWAĆ: 
Natychmiast! Noworodek właśnie opuścił łono mamy, gdzie przez 9 miesięcy słyszał dźwięki wód płodowych, bicia serca itp. Przejście z łona mamy na 
świat jest wielkim wydarzeniem dla dziecka a ten produkt może pomóc, zapewniając kojące i uspokajające dźwięki, które dziecko zna i którym ufa. 
Pamiętaj, że dziecko lubi rutynę, dlatego warto uruchomić pudełko dźwiękowe za każdym razem kiedy kładziesz dziecko na drzemkę.  Znane dźwięki 
dostarczą dziecku poczucia bezpieczeństwa dla zdrowego i  spokojnego snu. 
GDZIE UMIEŚCIĆ:
Pudełko dźwiękowe może zostać umieszczone w tylnej kieszeni przytulanki. Przytulanka z umieszczonym wewnątrz urządzeniem, za pomocą rzepów 
może zostać przypięta do łóżeczka, poza zasięgiem dziecka. Pudełko dźwiękowe posiada regulację głośności, która pozwoli dostosować poziom 
głośności tak, aby dźwięki z brzuszka były ledwie słyszalne. 
UWAGA:
Jeżeli pudełko dźwiękowe jest przypięte do łóżeczka, umieść je tak, aby było poza zasięgiem dziecka, gdy będzie ono już samodzielnie podpierać się na 
rączkach lub wstawać. Zawsze umieszczaj przytulankę z urządzeniem używając dołączonych pasków. Nie dołączaj dodatkowych pasków czy uchwytów. 
STARSZE DZIECI:
Kiedy dziecko dorasta i staje się bardziej aktywne, nadal umieszczaj urządzenie poza zasięgiem dziecka. Przytulanka bez pudełka dźwiękowego może 
stać się dla dziecka ulubioną zabawką na lata. 
WAŻNE:
Zapewnij swojemu dziecku bezpieczeństwo! Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas bardzo ważne.. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby 
stworzyć bezpieczny i funkcjonalny produkt dla Ciebie oraz Twojego dziecka, tak aby życie było zdrowsze i spokojniejsze. Regularnie musisz sprawdzać 
wszystkie części urządzenia w poszukiwaniu wad, uszkodzeń lub potencjalnie szkodliwych sytuacji. Jeżeli zauważysz jakąkolwiek wadę, prosimy 
zaprzestać użytkowania urządzenia i jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi.  
GWARANCJA:
Prince Lionheart oferuje 12 miesięczną gwarancję od daty zakupu, na wady fabryczne  oraz materiałowe. Niniejsza gwarancja jest nieważna w 
przypadku nadużyć, ingerencji lub nieautoryzowanych napraw. Prince Lionheart naprawi lub wymieni wadliwą część bezpłatnie w okresie trwania 
gwarancji. Skontaktuj się z nami, posiadając kopię dowodu zakupu. Prince Lionheart zwróci naprawioną bądź wymienioną część oraz koszty transportu. 
Gwarancja ta nie wpływa na inne prawa które posiada Kupujący. 
KONTAKT:
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:
Polam Trade Sp. z o.o.
tel: (22) 314 93 72


