
Zawartość opakowania:

• zabawka pluszowa
• moduł szumiący z lampką
• kabel USB
• instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Moonie to zabawka pluszowa z modułem szumiącym z lampką. Przed użyciem moduł Moonie musi
zostać umieszczony w kieszonce zabawki i zabezpieczony przed dzieckiem poprzez zamkniecie 
suwaka. Sterowanie modułem odbywa się ręcznie, poprzez ucisk przycisku przez zabawkę. 

Opis modulu

Aby uzyskać poprawny efekt lampki nocnej, moduł Moonie musi zostać zamieszczony stroną LED 
do przodu zabawki. 

Włączanie i wyłączanie

Jednorazowe naciśnięcie przycisku głównego włącza i wyłącza dźwięk.

Zmiana rodzaju szumu
  
Aby zmienić dźwiek dwukrotnie nacisnij przycisk główny, aby przejść do kolejnego dźwięku 
powtórz czynność. Moduł Moonie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia

Regulacja głośnosci 

Aby zwiększyć głośność przytrzymaj przycisk główny, aż do ustalenia odpowiedniego poziomu, 
następnie zwolnij przycisk. Powtórz czynność aby zmniejszyć głośność

Rozdzielność światła i dźwięku 

Moonie może pełnić funkcję lampki nocnej zarówno przy włączonym jak i wyłączonym dźwięku. 
Istnieje możliwość uruchomienia samego dźwięku, bez lampki.
Aby uruchomić światło bez dźwięku należy nacisnąć jeden z dwóch przycisków światła: łagodne 
światło lub światło RGB, gdy moduł jest wyłączony. W celu wyłączenia światła i pozostawienia 
wyłącznie dźwięku, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk łagodnego światła lub światła RGB . 
Moduł Moonie zapamiętuje ostatnie ustawienie dźwieku i światła po ponownym uruchomieniu. 

Ładowanie

Całkowite naładowanie rozładowanej baterii zajmuje ok 3 godzin. Aby naładować moduł  
skorzystaj z kabla USB dołączonego do opakowania i podłącz go do ładowarki. Zestaw Moonie nie 
zawiera ładowarki. Następnie podłącz kabel do portu USB w module Moonie. Na module pojawi 
się czerwona dioda sygnalizująca proces ładowania baterii. Po pełym naładowaniu zmieni kolor na 
zielony. 
Niski poziom baterii może wpływać na jakość dźwięku i moc światła. Gdy jakość dźwięku i moc 
światła sie pogorszą podłącz moduł do ładowania.



Inteligentny Czujnik Płaczu 

Po 30 minutach emisji szumu moduł automatycznie uruchama Inteligentny Czujnnik Płaczu  - 
Smart Cry System. Pomarańczowa dioda zapala się i sygnalizuje, że moduł jest w trybie nasłuchu. 
W tym trybie moduł Moonie analizuje dźwięki otoczenia. Jeśli dziecko zacznie płakać lub pojawi 
się głośny hałas, moduł Moonie ponownie uruchomi ostatnio wybrany szum. Jest on emitowany 
przez kolejne 30 minut. Po tym czasie urządzenie ponownie przejdzie w stryb nasłuchu i cykl 
powtarza się. Moduł Moonie pozostaje w trybie nasłuchu przez 3 godziny. Jeśli w tym czasie szum 
nie zostanie uruchomiony urządzenie wyłączy się automatycznie. 

Ważne: Gdy dźwięk zostanie uruchomiony w trybie Inteligentnego Czujnika Płaczu nie ma 
możliwości zmiany rodzaju szumu ani regulacji głośności. Aby dokonać zmian należy ponownie 
uruchomic moduł Moonie. 

Bezpośrednie uruchamianie inteligentnego czujnika płaczu

Inteligentny Czujnik Płaczu może być uruchomiony bezpośrednio, poprzez trzykrotne naciśnięcie 
przycisku gdy urządzenie jest wyłączone. Pomarańczowa dioda sygnalizuje, że urządzenie jest w 
trybie nasłuchu. 

Bateria 

Moduł Moonie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową o następujących parametrach:

Namięcie nominalne: 3,7V
Rozmiar akumulatora 802535
Pojemność ogniwa 700mAh
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Urządzenie może ostać podłaczone do zasilania o napieciu 5V, nominalny prąd ładowania 1A
Maksymalna wydajnosć prądowa  źródła: 1,2 A
Zabezpieczenie przed przeładowaniem >1,2A
Zabezpieczenie przed przegrzaniem 80D
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Instrukcja prania

Ważne: Przed praniem wyjmij moduł z zabawki. Moduł nie jest wodoodporny. Moduł, który 
zostanie zalany wodą nie nadaje się do użytku. 

Pluszowa zabawka Moonie może być prana w pralce w temperaturze 40 stopni celsjusza w 
programie do tkanin delikatnych. 

Ostrzeżenia

Przed użyciem zabawki Moonie z modulem szumiącym z lampka, prosze uwaznie przeczytać 
wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa może grozić uszkodzeniem modułu Moonie i być 
niebezpieczne dla dziecka.

Moduł Moonie i kabel USB nie są zabawkami, trzymaj je zawsze poza zasięgiem dziecka.



Moduł może być stosowany wyłącznie po bezpiecznym schowaniu do wnętrza zabawki.
Przed użyciem zabawki, sprawdź dokładnie, czy kieszonka z modułem Moonie w środku jest 
dobrze zamknięta. 
Z zabawki mogą korzystać dzieci od pierwszego dnia zycia, jednak gdy w zabawce znajduje się 
moduł zaleca się nadzór osoby dorosłej. 

Przed każdym użyciem, sprawdź każdą część produktu, czy nie ma żadnych uszkodzeń i nie 
stanowi zagrożenia dla Twojego dziecka

Jeśli zauwazysz jakiekolwiek uszkodzenia modułu, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i 
skontaktuj się z producentem. 

Nie wkładaj modułu moonie do wodu lub do innej cieczy, nie mocz go. Moduł nie jest 
wodoodporny. 

Nie potrząsaj modułem Moonie ani nim nie uderzaj.

Nie zostawiaj modułu w miejscu silnego nasłonecznienia.

Wyjmij moduł Moonie z zabawki przed ładowaniem.

Zawsze ładuj moduł poza zaięgiem dziecka.

Gwarancja

Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję producenta. Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód 
zakupu. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub po nieautoryzowanych naprawach produkt 
nie podlega gwarancji. 


