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FUNKCJA TRY-ME

EMMA reaguje na słowa, które słyszy, odpowiada
i zadaje pytania. Rusza głową i ustami. Produkt 
zawiera 4 sensory reagujące w trakcie zabawy 
(czułe na dotyk, dźwięk, światło i ruch).  Emma 
uczy się na trzech etapach, na których rozwija swój 
zakres słownictwa i  poprawność wymawiania 
słów. Do zestawu dołączony jest smartfon, przez 
który Emma rozmawia z bliskimi. Odkryj ponad 150 
różnych reakcji Emmy!

Baterie zawarte w zestawie służą wyłącznie 
do celów demonstracyjnych. Przed pierwszym 
użyciem należy wymienić baterie na nowe. Zaleca 
się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez
osoby dorosłe.
Produkt zawiera przełącznik trybu TRY-ME (A) 
(patrz rys. 1).  Zabawka w trybie TRY-ME 
ma ograniczoną funkcjonalność i nie będzie 
reagowała na komendy głosowe. W tym trybie 
lalka nie odpowiada na zadawane jej pytania, 
jedynie demonstruje niektóre podstawowe akcje. 
Ustawienie przełącznika w pozycji ON spowoduje 
uruchomienie wszystkich  funkcji Emmy. 
Włączenie trybu OFF będzie skutkowało
całkowitym wyłączeniem funkcji.

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. Należy zachować opakowanie, 
etykiety lub ulotki, na których zamieszczone 
są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki 
dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie 
plastikowe zaczepy. Kolory i kształty mogą 
się nieznacznie różnić od tych pokazanych 
na opakowaniu. Lalka porusza ustami – nie należy 
wkładać do nich żadnego pożywienia, płynów ani
przedmiotów.

Zabawa z Emmą jest bardzo łatwa. Jej poziom 
słownictwa zależy od etapu nauki, na którym się 
znajduje i ilości powtórzeń danego zwrotu. Emma 
posiada trzy etapy rozwoju, o których możesz 
przeczytać więcej w podręcznym miniprzewodni-
ku „Jak bawić się z Emmą?” dołączonym 
do produktu.
Na pierwszym poziomie jej wiedza i słownictwo 
jest podstawowe, składa się z samogłosek 
i prostych słów:
Emma powtarza słowa takie jak: Gu-gu / Ba-ba. 
Kiedy usłyszy i powtórzy je 5 razy, to przejdzie 
do drugiego etapu i potwierdzi to mówiąc:
Uwielbiam się uczyć!

Etap drugi. Zasób słów Emmy się powiększa 
o nowe i coraz trudniejsze słowa, w stosunku 
do tego, czego już się nauczyła: Tak / Nie / Cześć /
Mniam mniam /  Dlaczego / Pa pa.
Emma przejdzie do trzeciego etapu, kiedy nauczy 
się przynajmniej po 10-12 słów lub zwrotów
z dwóch poprzednich poziomów.
Emma poinformuje o przejściu na wyższy etap 
mówiąc: Super! Mówię jak mamusia!

Na trzecim etapie Emma wypowiada i odpowiada
na wiele słów i zwrotów: Gwiazdki / Mądra 
dziewczynka / Złap mnie za rączki / Dobranoc / 
Smoczek / Ładny kotek / Kocham Cię.
Emma również reaguje na słowa i pytania, takie jak: 
Super! / Powiedz jeszcze raz / Kochasz mnie? / 
Jesteś głodna? / Tak / Nie / Buziak / Emma.

Ponadto, gdy do lewego ucha Emmy zostanie 
przyłożony smartfon (C) (zawarty w zestawie) 
automatycznie usłyszymy dźwięk połączenia 
telefonicznego, a Emma zacznie rozmawiać
z wybranymi bliskimi: babcią, dziadkiem, mamą lub 
tatą. Aby telefon reagował za każdym razem, 
należy przykładać górną część telefonu do środka 
ucha Emmy.  Jeśli połaskoczesz ją po brzuszku (D), 
to Emma zacznie się śmiać; reaguje również 
na zbliżanie się do niej (E) i na zmiany oświetlenia 
w trybie oszczędzania energii (5) (patrz w instrukcji 
w sekcji „Tryb oszczędzanie energii”). Ponadto 
reaguje śmiechem i określonymi zwrotami podczas
bujania nią (6).

W trybie TRY-ME Emma sama zacznie wykonywać 
pewne działania w celu przyciągnięcia uwagi, jeżeli 
przez dłuższą chwilę nikt nie będzie się nią 
zajmował, np. zadawać pytania lub spontanicznie 
wypowiadać niektóre zwroty. Po około 45 
sekundach bez reakcji, pożegna się i przejdzie
w tryb oszczędzania energii. Aby ponownie 
ją obudzić wystarczy ją połaskotać lub włączyć 
światło, jeżeli przebywała w ciemnym pomieszcze-
niu. Po skończeniu zabawy z Emmą zalecane jest 
przełączenie jej w pozycję „OFF”, w której
zostanie całkowicie wyłączona.

Jeżeli Emma nie odpowiada lub mówi znacznie 
ciszej, może to być oznaką wyczerpania baterii; 
wtedy powinny zostać one wymienione. 
W wypadku gdy Emma nie reaguje na komendy 
głosowe lub nie działa prawidłowo, należy 
ją zrestartować. Aby zrestartować lalkę wystarczy 
przycisnąć przez kilka sekund przycisk „RESET”. 
Najłatwiej jest go przycisnąć przy pomocy
końcówki ołówka.
UWAGA! Po zrestartowaniu Emma straci całą 
swoją wiedzę i powróci do pierwszego etapu 
nauki.

Czyszczenie: Powierzchnię produktu należy myć 
ręcznie, tak aby wewnętrzne mechanizmy 
i obwody elektroniczne nie miały kontaktu z wodą. 
Do czyszczenia używać szmatki lekko zwilżonej 
wodą lub, w razie potrzeby, samą pianą, następnie 
szybko wytrzeć suchą szmatką i pozostawić 
do wyschnięcia w pomieszczeniu. Nie wystawiać 
na działanie promieni słonecznych ani innych 
bezpośrednich źródeł ciepła (np. suszarek, 
grzejników). Nie używać detergentów ani
rozpuszczalników. 
Nie używać do czasu aż zupełnie nie wyschnie. 
Jeżeli zabawka ulegnie zamoczeniu należy 
ją niezwłocznie wyłączyć i usunąć baterie. 
Następnie wytrzeć komorę baterii suchą szmatką 
i pozostawić ją otwartą aż do całkowitego 
wyschnięcia. Nie korzystać z zabawki aż do jej
całkowitego wyschnięcia.

Umieść wszystkie części opakowania, kartony, 
plastiki itp. w odpowiednich pojemnikach
do recyklingu w Twojej okolicy.
Dla dobra środowiska lepiej jest używać 
ładowalnych akumulatorów zamiast standardo-
wych baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu 
zabawki po zakończeniu zabawy i o wyjęciu baterii, 
jeżeli nie będzie ona użytkowana przez dłuższy 
czas. Jeżeli nie chcesz już bawić się tą zabawką, 
to nie wyrzucaj jej. Pamiętaj że może ona wciąż 
sprawić dużo radości innym dzieciom. Istnieje 
wiele organizacji oraz osób potrzebujących,
którym możesz ją przekazać.
Pod koniec okresu żywotności tego produktu nie 
należy wyrzucać go do śmieci. Powinien zostać 
dostarczony do punktu zbiórki w celu recyklingu
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu 
pozyskania szczegółowych informacji sprawdź 
oznaczenia na opakowaniu lub instrukcji obsługi. 
Materiały podlegają recyklingowi zgodnie 
z ich oznaczeniami. Decydując się na przerób lub 
odzysk surowców wtórnych znacznie przyczyniasz 
się do ochrony środowiska. W celu konsultacji 
udaj się do najbliższego centrum recyklingu lub
lokalnych władz.

Produkt wymaga 4 baterii AA (LR6 1.5 V) – zawarte 
w zestawie. Baterie zawarte w zestawie służą 
wyłącznie do celów demonstracyjnych.
Zachowaj instrukcję w celach informacyjnych. 
- Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie 
z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze
 na baterie.
- Demontaż, wymiana lub ładowanie baterii  
powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub 
pod nadzorem osoby dorosłej.
- Używaj wyłącznie baterii AA (LR6 1.5V) lub ich 
ekwiwalentu.
- Aby zainstalować baterie, należy przy użyciu 
śrubokręta krzyżakowego (niezawarty w zestawie) 
odkręcić pokrywę komory na baterie i włożyć 
4 x AA (LR6 1.5V) zgodnie z ich polaryzacją. 
Następnie należy zamknąć pokrywę komory 
na baterie za pomocą śrubokręta. Baterie zawarte
 w zestawie.
- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego 
przeznaczone. Baterie przed ponownym
ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.
-  Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. 
Nie rób spięcia.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć
z zabawki.
- Nie należy mieszać baterii różnego typu, 
np. jednorazowych i baterii do ponownego 
ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych
źródeł energii niż baterie alkaliczne. 
Nie podłączać produktu do innych źródeł prądu.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie 
oznakowanego pojemnika.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować 
lub wyciec.
- Jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas 
lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie 
usunąć.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy 
produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów 
elektrycznych. W razie usterki, nie używać
go do czasu naprawy.
- Należy używać baterii tylko tego samego typu lub 
baterii zalecanych na opakowaniu.
- Niewłaściwe używanie baterii może doprowadzić 
do wybuchu lub wycieku, powodując poparzenia 
skóry lub inne obrażenia; w przypadku wycieku 
z baterii, należy obchodzić sie z nią ostrożnie
i natychmiast pozbyć się jej w sposób zgodny
z obowiązującymi, lokalnymi przepisami.
Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz 
zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe 
stosowanie substancji lub komponentów
elektrycznych, które znajdują sie w tym aparacie, 
może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, 
na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, 
z czarną kreską u dołu” oznacza, ze niniejszy aparat 
został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. 
i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania 
odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według
prawa.

INFORMACJE O BATERIACH:

Mów i powtarzaj poszczególne słowa,
dopóki nie wymówi ich prawidłowo: 

A ponadto…

• Pochwal ją mówiąc “Super!”, kiedy nauczy się nowego słowa

• Jeśli chcesz, aby powtórzyła jakieś słowo, powiedz:
„Powiedz jeszcze raz!”

• Zapytaj ją “Kochasz mnie?” lub
“Jesteś głodna?”, a ona Ci odpowie

• Odpowiadaj na jej pytania “Tak” lub “Nie”

• Powiedz “Buziak”, a ona uroczo zareaguje

             

• Przyłóż smartfona do jej lewego ucha,
a Emma porozmawia z babcią, dziadkiem i innymi bliskimi! 

 

  • Połaskocz ją po brzuszku, a ona zacznie się śmiać! 

 • Pobujaj ją, a usłyszysz jak się cieszy!

Po przejściu na ETAP 3 powie: 
“Super! Mówię jak mamusia!”

9.  “Gwiazdki”  /  10.  “Mądra dziewczynka”
11.  “Złap mnie za rączki” / 12. “Dobranoc”

13.  “Smoczek” / 14. “Ładny kotek”
15.  “Kocham Cię”

Po przejściu na ETAP 2 powie:
“Uwielbiam się uczyć!”

3. “Tak”  / 4. “Nie” / 5. “Cześć!”
6.  “Mniam mniam”  /  7.   “Dlaczego?” 8. “Pa pa”

1.  “Gu-gu” /  2.  “Ba-ba”

Zawołaj ją po imieniu:  “Emma”
JAK BAWIĆ SIĘ Z EMMĄ?

/


