
Baw się z Billo!
Zobacz! Staje na tylnich łapkach!

Przed zabawą z Billo, włóż baterie w odpowiednie miejsce znajdujące się na brzuchu pieska. 
Zabawka działa na 4 baterie AA/LR6 (nie zawarte w zestawie). 
Baterie należy włożyć  zachowując odpowiednią polaryzację (tak jak pokazano na rysunku A). 
Aby rozpocząć zabawę z Billo, przesuń przełącznik znajdujący się na jego brzuchu w pozycję „ON”, 
usłyszysz charakterystyczny dźwięk oznaczający, że Billo jest gotowy do zabawy. 
            
Z BILLO MOŻNA BAWIĆ SIĘ NA 4 SPOSOBY        Rys. A

Billo staje na dwóch łapach (Rys. 1)
• Podrap Billo pod brodą, a on stanie na tylnich łapach i zacznie szczekać. 
• Jeżeli przyłożysz kość pod jego nos w przeciągu 5 sekund, Billo się ucieszy i zacznie ruszać przednimi łapami.  
   Następnie z powrotem stanie na 4 łapach. 
• Jeżeli nie dasz mu jego kości w ciągu 5 sekund, Billo zacznie skomleć i stanie z powrotem na 4 łapach.
 
Billo kładzie się (Rys. 2)
• Pogłaszcz Billo po głowie, a on zaszczeka radośnie i się położy.
• Jeżeli w ciągu 5 sekund znowu pogłaszczesz go po głowie, Billo natychmiast się podniesie.  
   W innym wypadku Billo wstanie po upływie 5 sekund.

Billo chodzi (Rys. 3)
• Zagwiżdż jego gwizdkiem, a Billo zaszczeka i będzie chodził przez 7 sekund. Jeśli ponownie zagwiżdżesz gwizdkiem, 
   kiedy Billo idzie, zatrzyma się natychmiast. 

Billo wącha kość (Rys. 4)
• Przyłóż kość do nosa Billo, a on zacznie ją wąchać. Jeżeli przytrzymasz kość przy jego nosie, Billo ucieszy się i zacznie szczekać, 
   natomiast jeżeli mu ją zabierzesz, zaszczeka groźnie i zacznie iść za kością.

Kiedy skończysz zabawę z Billo, przesuń przełącznik na jego brzuchu w pozycję „OFF”. Jeżeli po skończonej zabawie nie przesuniesz 
przełącznika w pozycję „OFF”, Billo automatycznie przejdzie w stan oszczędzania baterii po kilku minutach. 
Aby rozpocząć zabawę od nowa, należy przesunąć przełącznik w pozycję „OFF”, a następnie znowu w pozycję „ON”.

UWAGA: Billo jest bardzo delikatny, obchodź się z nim ostrożnie i nie dopuść, aby się zamoczył. 
Czyścić tylko powierzchniowo nawilżoną ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia. 

Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia 
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.Uwaga! Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.
Uwaga! Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu.

INFORMACJE O BATERIACH:
Używać tylko nowych baterii tego samego typu. Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją. 
Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.
Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.
W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.
Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do doładowywania. 
Nie rób spięcia. 
Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.
Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

Hau!
Hau!

Fiu!
Fiu!

Hau!
Hau!
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