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Welcome your Rescue Pals™ to your home by making sure the package contains:
a. Rescue Pals™ Swim to Me Puppy Lifeguard™
b. Adoption Certificate
c. Goggles
d. Life Preserver
e. Leash

Before taking your new Puppy for a walk (or swim), have an adult install fresh alkaline batteries by 
following these steps:
1. Using a Phillips screwdriver (not included), remove the screws and battery compartment cover 

from the Puppy‛s tummy. (Fig. 1)
2. Insert three (3) 1.5V AAA batteries (not included) with the positive (+) and negative (-) ends 

facing the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and tighten the screw securely to ensure a water tight 

seal.
4. Your Puppy is now ready to go swimming!
Important Notes:
• Dry the Puppy thoroughly before opening the battery compartment.
• If moisture is present in the battery compartment, dry it with a towel.
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DISPOSAL OF BATTERIES: Do not treat old batteries as household waste. Take them to a 
designated recycling facility.
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3 x AAA Batteries

1.5V AAA/LR03
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1.5V AAA/LR03
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Age 3+ years
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED

ADULT SUPERVISION RECOMMENDED
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SAFE BATTERY USAGE
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ON LAND
1. Press the Walk Switch in the Puppy‛s heart-shaped collar tag until his legs 

begin to move (Fig. 2).
2. Place the Puppy on a flat, level surface and he will begin to walk. (Fig. 3).
3. To turn off the Puppy, firmly press and hold the Walk Switch for five 

seconds. When you release the Switch, he will stop walking.
IN WATER
CAUTION: Do not allow children to play in water without ADULT 
SUPERVISION. 
1. Place the dog Goggles over the Puppy‛s head.
2. Loop the string of the Life Preserver around your Puppy‛s neck by 

attaching the plastic clip to the string. (Fig. 4)
3. Set the Puppy in a bathtub, swimming pool or other large container of 

clean, clear water.
4. Position Puppy‛s head so he is looking forward.
5. As soon as the Puppy‛s sensors touch the water, he begins to kick his legs.  

(Fig. 5 & 6). Let go of the Puppy and he will swim straight ahead.
6. Bring the Puppy out of the water and his legs will stop moving as soon as 

his sensors are dry.
7. For best results, hold the Puppy‛s body under water until all of the air 

bubbles disappear from the opening in the Puppy‛s back. This will help 
keep the Puppy balanced while swimming.

NOTE: If you remove the Puppy from the water and he does not stop 
swimming, firmly press and hold the Walk Switch for five seconds to 
turn the Puppy off.
Important Notes 
NEVER place the Puppy in any liquids other than clean, clear water as 
this can cause irreparable damage!
• Do not keep your Puppy in bath, salt or chlorinated pool water as 
discoloration or bleaching may occur.

• Do not apply any make-up or skin care products (like sunscreen) to 
your Puppy.

• When bathing, use only cold or lukewarm water and mild soap 
products for children.

NOTE: The Swim to Me Puppy™ must be cleaned and dried after 
bathing. Please refer to the CLEANING INSTRUCTIONS section at 
the end of this manual.

QUICK START

Fig. 3

Fig. 5

sensors

Loop the Leash around your Puppy‛s neck and attach the two ends together 
by securing the hook and loop fasteners. DO NOT put the Leash around 
people, pets or household objects.

SAFETY INSTRUCTIONS
       CAUTION:
• Adult supervision REQUIRED when children are playing around water.
• Please follow all instructions in this manual when playing with the Puppy in water.
• Be sure to clean and dry the Puppy after going in the water, otherwise it might develop mold or 
mildew.

• If the Puppy will not be played with for extended period of time, remove the batteries to 
prevent possible corrosion and damage to the toy.

• DO NOT allow children to play in water that is near an electrical source or apparatus in order to 
avoid electric shock and/or electrocution.

• DO NOT leave the Puppy near an electrical source or apparatus when wet.
• DO NOT place the Puppy in extremely hot or extremely cold water.
• Not recommended for outdoor use.
• DO NOT place the Puppy‛s Leash or Life Preserver string around people or animal‛s necks. 
• DO NOT use the Leash or Life Preserver string as a rope, and DO NOT use it to tie or fasten 
objects. 

• DO NOT sit or stand on any part of the Puppy.
• DO NOT throw or kick the Puppy.
• Operate the toy in water only when fully assembled in accordance with the instructions. 

TROUBLESHOOTING

CLEANING INSTRUCTIONS
To clean your Puppy, use a slightly damp cloth to remove any stains.
• DO NOT put your Puppy into the washing machine.
• DO NOT use detergent or stain removers on the Puppy.
• DO NOT submerge your Puppy completely in water.
• Wipe dirt off immediately to prevent stains.
• If water gets into the battery compartment, remove the batteries immediately and let the open 
compartment air dry.

• DO NOT put the Puppy into a dryer or subject it to heat of any kind.
• After play, drain excess water from the hole on the Puppy‛s back and head. For best drainage, 
hold the Puppy at an angle with his head higher than his tail.  Dry the Puppy thoroughly and bring 
indoors. Prolonged exposure to sunlight will cause damage to the Puppy.

If you remove the Puppy from the water and he does not stop swimming, firmly press and hold the 
Walk Switch for five seconds to turn the Puppy off.
If the motion of your Swim to Me Puppy™ becomes slow or fails to work, replace the batteries 
with fresh AAA Alkaline batteries.
If your Puppy doesn‛t swim straight ahead, be sure that his head is facing forward.

ADOPTING YOUR RESCUE PALS™

1. Officially adopt your Rescue Pals™ by filling in the 
adoption certificate information. (Fig. 7)

There are many more fun things to do on the Rescue Pals™ 
website. Check it out and keep coming back. 

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 6

• Use alkaline batteries for best performance and longer life.
• Use only the type battery recommended for the unit. 
• Batteries should be replaced only by an adult. 
• Insert batteries with the correct polarity ( + and – ).
• Do not mix old and new batteries. 
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Do not short-circuit batteries. 
• When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
• Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging. 
• Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision. 
• Do not recharge non-rechargeable batteries. 
• Exhausted batteries are to be removed from the toy. 
• Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.

NOTE:  The voltage of a fully-charged, rechargeable battery is often lower than that of a fresh 
alkaline battery.  Therefore, it is recommended that alkaline batteries be used instead of 
rechargeable batteries for best performance and for longest play time. 

Fig. 7
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Powitaj swojego pieska w Twoim domu i upewnij się, że opakowanie zawiera:
a. Szczeniaczek Rescue Pals™ – Płyń do mnie piesku Ratownik
b. Certyfikat Adopcyjny
c. Okularki do pływania
d. Koło ratunkowe

Zanim weźmiesz swojego pieska na spacer albo popływać, poproś osobę dorosłą o instalację baterii 
według poniższych kroków:
1. Za pomocą śrubokrętu krzyżakowego, odkręć pokrywę komory na baterie znajdującą się na 

brzuszku pieska (rys. 1).
2. Włóż 3 baterie AAA (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie 
    z biegunami (+) i (-).
3. Ponownie umieść pokrywę komory na swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu, 

przykręcając mocno śruby, by nie dopuścić do zamoczenia.
4. Twój piesek jest teraz gotowy do zabawy!
Ważne informacje:
• Osusz pieska dokładnie zanim otworzysz pokrywę komory na baterie. 
• Jeśli wilgoć dostała się do środka, wytrzyj komorę dokładnie za pomocą suchej ściereczki.

392033XX3E4

ZAWARTOŚĆ

INSTALACJA BATERII

Uwaga! Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci z czarną kreską u dołu
Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub 
niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się      
w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje 
„pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został 
wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania 
odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa. 

Obrazek ma charakter poglądowy. Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

a.

3 baterie AAA

1,5 V AAA/LR03

1,5 V AAA/LR03

1,5 V AAA/LR03

Rys. 1

Głowa
Ogon

Wiek: 3+
WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

ZALECANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII
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ZABAWA Z PIESKIEM NA ZIEMI
1. Naciśnij przycisk “WALK” znajdujący się na zawieszce w kształcie serca, 

umieszczonej przy obroży i poczekaj aż łapki pieska zaczną się poruszać (rys. 2).
2. Postaw pieska na płaskiej, równej powierzchni, a on zacznie chodzić (rys. 3).
3. Aby wyłączyć funkcję chodzenia, przytrzymaj przycisk „WALK” przez 5 sekund. 

Gdy go puścisz, piesek przestanie ruszać łapkami.

ZABAWA Z PIESKIEM W WODZIE
1. Załóż pieskowi jego okularki do pływania.
2. Przymocuj koło ratunkowe, obwiązując linkę wokół szyi swojego ratownika, 
    a następnie przeplatając wolny koniec linki przez plastikowy klips 

zabezpieczający (rys. 4).
3. Umieść pieska w wannie, basenie lub innym dużym zbiorniku z czystą wodą.
4. Ustaw głowę pieska tak, by patrzył przed siebie.
5. Jak tylko jego czujniki dotkną wody, piesek zacznie przebierać łapkami (rys.5  
    i 6).Puść go i patrz jak sam płynie!
6. Wyciągnij pieska z wody, a jego łapki przestaną się poruszać jak tylko jego 

czujniki będą suche.
7. Dla uzyskania najlepszych efektów, przytrzymaj pieska pod wodą (nie zanurzaj 

głowy!), aż do momentu, kiedy bąbelki powietrza wychodzące z jego pleców 
przestaną się pojawiać na wodzie. To pomoże Twojemu ratownikowi utrzymać 
równowagę podczas pływania.

WAŻNE: Jeżeli wyjmiesz pieska z wody, a on nie przestanie płynąć, naciśnij 
mocniej i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „WALK” , w celu wyłączenia 
pieska.

Ważne informacje
• Nigdy nie wkładaj pieska do cieczy innych niż świeża, czysta woda gdyż 
może to uszkodzić zabawkę!
• Nie wkładaj pieska do wody solonej lub chlorowanej wody basenowej gdyż 
może to spowodować odbarwienia lub uszkodzenie zabawki.
• Nie nakładaj pieskowi makijażu ani żadnych produktów pielęgnacyjnych 
(jak krem do opalania).
• Podczas kąpieli używaj tylko zimnej lub letniej wody oraz delikatnego 
mydła dla dzieci.
UWAGA: Piesek musi być wyczyszczony i wysuszony po każdej kąpieli. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części 
instrukcji.

SZYBKI START

Rys. 3

Załóż smycz pieskowi, oplatając ją wokół jego szyi i spinając jej końce 
razem. Nie wolno zakładać smyczy ludziom ani zwierzętom.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
       UWAGA :
• Wymagany nadzór osób dorosłych podczas zabaw dzieci w pobliżu zbiorników wodnych.
• Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji podczas zabawy Ratownikiem Płyń 
do mnie piesku w wodzie.

• Należy upewnić się, że piesek został wyczyszczony i osuszony po zabawie w wodzie, inaczej można 
doprowadzić do rozwoju pleśni lub rdzy.

• Jeśli zabawka nie będzie używana przez jakiś czas, należy usunąć z niej baterie. Zapobiegnie to 
możliwemu wyciekowi baterii lub uszkodzeniu produktu.

• Nie należy dopuścić dzieci do zabawy w zbiornikach wodnych znajdujących się w pobliżu źródeł energii 
elektrycznej, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem.

• Nie należy pozostawiać mokrej zabawki w pobliżu źródeł energii elektrycznej.
• Nie należy pozostawiać zabawki w wyjątkowo gorącej bądź wyjątkowo zimnej wodzie.
• Produkt nie jest zalecany do zabawy na podwórku.
• Nie należy zakładać smyczy pieska lub koła ratunkowego ludziom ani zwierzętom.
• Nie należy używać smyczy lub sznurka od koła ratunkowego jako liny. Nie wolno wykorzystywać ich do 
przymocowywania i wiązaniajakichkolwiek przedmiotów.

• Nie wolno siadać i stawać na żadnej części zabawki.
• Nie wolno upuszczać ani rzucać zabawką.
• Zabawa z pieskiem w wodzie jest zalecana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zabawka została 
zmontowana według niniejszej instrukcji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

CZYSZCZENIE
• Aby wyczyścić pieska należy używać delikatnie zwilżonej ściereczki, co umożliwi usunięcie wszelkich 
plam.

• Nie wolno wkładać pieska do pralki.
• Nie wolno używać detergentów ani wybielaczy do czyszczenia zabawki.
• Nie wolno zanurzać całego pieska w wodzie.
• W razie zabrudzenia, należy wyczyścić zabawkę natychmiast w celu uniknięcia powstania plam.
• W razie dostania się wody do komory na baterie, należy natychmiast odkręcić jej pokrywę, wyjąć 
baterie i pozostawić do wyschnięcia.

• Nie należy wkładać pieska do suszarki ani żadnych innych urządzeń wytwarzających ciepło.
• Po skończonej zabawie, osusz otwory na głowie i plecach pieska. Najlepiej  zrobić to, ustawiając pieska 
w pionowej pozycji, by jego głowa była wyżej niż ogon. Wysusz ratownika dokładnie i nie zostawiaj na 
dworze. Zbyt długie wystawienie zabawki na działanie promieni słonecznych może prowadzić do jej 
uszkodzenia.

Jeśli po wyjęciu pieska z wody, on nie przestaje ruszać łapkami, naciśnij mocniej i przytrzymaj 
przez 5 sekund przycisk “WALK”, aby wyłączyć pieska.
Jeśli Ratownik zaczyna poruszać się wolniej albo wcale, wymień baterie na nowe baterie alkaliczne 
AAA.
Jeśli Twój piesek nie płynie prosto, upewnij się, że jego głowa jest skierowana do przodu.

ADOPCJA SZCZENIACZKA RESCUE PALS
Zaadoptuj swojego pieska Rescue Pals wypełniając załączony do 
zestawu certyfikat adopcyjny (rys. 7).

Na stronie internetowej www.epee.pl  możesz znaleźć wiele 
ciekawych propozycji zabawy. Zaglądaj tam od czasu do czasu 
i sprawdzaj nowe propozycje!

Rys. 4

Rys. 2

Rys. 6

• 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.

UWAGA: Napięcie w pełni naładowanych baterii akumlatorkowych (wielokrotnego ładowania) jest zazwyczaj 
niższe niż nowych baterii alkalicznych. W związku z tym zaleca się używanie baterii alkalicznych zamiast 
baterii akumlatorkowych, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wydłużenia czasu zabawy.

Fig. 7
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Rys. 5

czujnik

c.

    WARNINGS – DO NOT leave child unattended around water. DO NOT use the Swim to 
Me Puppy Lifeguard™ or the Life Preserver as floatation devices! This is a toy — Goggles do not 
provide protection.

This Sweet Little Stray loves to swim all day!™ This cute little lifeguard is always on duty, but he has an extra surprise! Place him in water and he will dog-paddle his way into your heart! 

c.

    UWAGA : Nie zostawiaj dziecka bez opieki w pobliżu wody. Nie wykorzystuj zabawki Płyń do mnie piesku Ratownik lub Koła 
ratunkowego jako przedmiotów służących do utrzymywania się na powierzchni wody. To jest zabawka – okularki do pływania nie 
zapewniają ochrony.

Ten piesek uwielbia pływać całymi dniami! Ten słodki mały ratownik jest zawsze na służbie, ale ma dla Ciebie wyjątkową niespodziankę! Jak tylko włożysz go do wody – zacznie płynąć „pieskiem” prosto do Twojego 
serca!

e.
d.

e.
d.


