Alilo Honey Bunny
Instrukcja obsługi

Witajcie w rodzinie magicznych króliczków Alilo Bright Ears!
Gratulujemy zakupu zabawki edukacyjnej Alilo!
Poznaj Alilo Honey Bunny, najbardziej niesamowity odtwarzacz MP3 dla dzieci w każdym wieku. Gwarantuję
świetną zabawę ze mną i moimi świecącymi uszami, które możesz szczypać i bezpieczne gryźć od czasu do
czasu.
Podobnie jak reszta mojej rodziny, mogę nagrać Twój głos, przeczytać bajki na dobranoc i śpiewać Ci piosenki.
Moje uszy świecą i możesz je wykorzystać jako doskonałą lampkę nocną w swoim pokoju.
Jestem bardzo prosty w obsłudze. Jestem silny, ponieważ jestem zrobiony z tworzywa ABS, które jest 30 razy
mocniejsze niż zwykły plastik!

O mnie
Mogę opowiadać bajki, odtwarzać muzykę, nagrywać i pomóc Twoim dzieciom uczyć się języków.
Mam gniazdo karty pamięci Micro SD z możliwością odtwarzania uprzednio zapisanych plików MP3.
Mogę przechować setki utworów lub opowiadań.
Jestem całkowicie bezpieczny, nie mam żadnych ostrych krawędzi i jestem odporny na wstrząsy.
Mam ogon w kształcie kuli specjalnie zaprojektowany dla małych rączek.
Jestem odpowiedni dla dzieci i bardzo prosty w obsłudze.
Mam specjalnie zaprojektowany 52 milimetrowy podwójny głośnik o wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku.
Mam funkcję nagrywania, która pozwala nagrywać każdy dźwięk lub głos.
Mam funkcję wznawiania, która pozwala na odtwarzanie w miejscu zatrzymania.
Będę się automatycznie wyłączać po 30-tu minutach odtwarzania.
Mam funkcję blokady, aby dziecko nie mogło bawić się przyciskami.
Mam miękkie silikonowe uszy wykonane ze specjalnego materiału zgodnego ze standardami RoHS, które
bezpiecznie mogą gryźć niemowlęta i dzieci.
Jestem przyjazny dla środowiska i wydajny dzięki litowo-polimerowemu akumulatorowi o dużej pojemności,
który działa do 5 godzin. Nie potrzebuję baterii.
Obsługuję format MP3, WAV, WMA i mam zapisane popularne piosenki, kołysanki i bajki oraz "biały szum" do
uspakajania niemowląt.
Całą moją zawartość można aktualizować dzięki wbudowanej karcie 4GB Micro SD i dołączonemu kablowi USB.
Jestem dostępny w 3 fantastycznych kolorach: czerwony, niebieski i różowy.

Alilo Digital Technology Co., Limited i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy,
które ta instrukcja może zawierać. Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy zachować opakowanie oraz instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona istotne informacje.

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku 0+.
1. Przeczytaj całą instrukcję.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy zanurzać produktu w wodzie ani w innej cieczy.
3. Unikaj silnych uderzeń i narażania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej
temperatury.
4. Nie używaj jeśli produkt działa nieprawidłowo, zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
5. Nie używaj do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem.
6. Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie może mieć kontaktu z wodą lub jakąkolwiek inną cieczą.
7. NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA - małe części.

Ważne wskazówki

wiek: 0+

Ostrzeżenia
Ze względów bezpieczeństwa produkt musi być zawsze używany pod nadzorem osób dorosłych, zwłaszcza
przez dzieci w wieku do 3 lat.
Ładowarka nie jest zabawką i powinna być obsługiwana przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby
dorosłej.
Należy używać tylko fabrycznej ładowarki aby uniknąć uszkodzenia lub awarii.
Nie należy podłączać urządzenia do większej liczby zasilaczy niż zalecana.
Ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem sprawności przewodu, wtyczki i innych części.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, ładowarka powinna być naprawiona lub natychmiast wymieniona.
Nie używać uszkodzonej ładowarki.
Trzymać w odpowiedniej odległości od dzieci, kiedy światło jest włączone lub głośność dźwięku jest
wysoka.
Nie należy zmieniać nazw trzech folderów na karcie Micro SD. Mają one pozostać nazwane: „STORY”,
„MUSIC” i „CUSTOM”.
Upewnij się, że zabezpieczenia karty Micro SD są poprawnie zamontowane.
Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 6 godzin.

Cechy

Wielofunkcyjny:
Odtwarza muzykę, czyta bajki, rejestruje głos dziecka lub twój głos i służy jako lampka nocna.
Przyjazny dla dzieci:
Obsługiwany intuicyjnie przez dzieci, z kontrolkami odpowiednimi dla ich małych rączek.
Bezpieczny:
Brak ostrych krawędzi, bezpieczne silikonowe uszy z materiału RoHS i głośnik specjalnie opracowany tak,
aby chronić uszy dziecka.
Łatwy w obsłudze:
Dobrze zaprojektowane przyciski.
Łatwy w aktualizacji:
Zawartość może być aktualizowana w zależności od wieku dziecka i preferencji.
Wytrzymały:
Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS odpornego na rzucanie, 30 razy silniejszego niż zwykły plastik.
Przyjazny środowisku i oszczędny:
Wbudowana bateria-akumulator, nie potrzebuje wymiennych baterii.
Pojemny:
Wbudowana karta Micro SD, z możliwością rozszerzenia do 8GB.
Funkcjonalny:
Unikalna funkcja włączania i wznawiania pamięta miejsce, w którym utwór został zatrzymany, kiedy
ostatnio urządzenie zostało wyłączone i wznawia odtwarzanie w miejscu, w którym odtwarzanie zostało
przerwane.
Uspokajający:
Fabrycznie wgrany kojący „biały szum” w folderze „CUSTOM”.
Automatyczna funkcja uśpienia i wyłączenia:
Zasypia pozostawiony bez użycia na 30 minut.
Blokada przed dziećmi:
Blokada wszystkich przycisków, aby zapobiec nadużywaniu przez dzieci.

Pielęgnacja, czyszczenie i konserwacja
Alilo Honey Bunny może być czyszczony za pomocą jakiegokolwiek delikatnego łagodnego środka
czyszczącego i dezynfekującego.
Nie należy używać szorstkich środków czyszczących, aby nie zarysowały powierzchni urządzenia.
Nie zanurzać urządzenia, aby nie uszkodzić elementów elektrycznych.

Fabrycznie wgrane piosenki, kołysanki i bajki
Piosenki i kołysanki:
Cztery zielone słonie
Krasnoludki
Noga lewa, noga prawa
Jagódki
Jadą misie
Ręce do góry
Małe pieski dwa
Biedroneczki
Dorotka
Baranki
Usypianka
Czekoladowy sen
Siwa chmurka
Idzie niebo ciemną nocą
Kogucik

Bajki:
Elfy i zagubiona bransoletka
Kogucik
Myszki trzy
Wykonanie: Małgorzata Kosik
Licencja: Magnetic Records
Zabawka oprócz polskich nagrań
zawiera również inne popularne
utwory zagraniczne.

WAV

Port USB

standardowy port Mini USB

Jednostka pamięci

wbudowana karta 4 GB Micro SD, możliwość rozszerzenia do 8GB

Światło nocne

barwne powoli migające światło ledowe (7 kolorów)

Wskaźnik nagrywania
zielony

Głośnik

wysokiej jakości głośnik z regulacją głośności

Regulacja głośności

ogon królika kontroluje głośność

Wskaźnik ładowania
czerwona kontrolka pozostaje zapalona
podczas ładowania i wyłącza się po naładowaniu

Baterie

1 litowo-jonowa bateria (w zestawie)

Czas pracy baterii

5 godzin

Rozmiar

wysokość 21,50 cm, szerokość 11,50 cm, głębokość 10 cm

Waga

374 g

Materiał

- zgodny ze standardami RoHS, silikonowe przyciski i uszy
- wysoka wytrzymałość tworzywa ABS
- wszystkie materiały są przetestowane i zgodne
z europejskimi i amerykańskich normami bezpieczeństwa zabawek

Mikrofon

Włączanie/wyłączanie
i regulacja głośności

Nagrywanie

Zabawka edukacyjna
Odtwarzacz MP3
Lampka nocna
Nauka

Bajki

aby rozpocząć nagrywanie

/

aby zapisać i odtworzyć nagranie

naciśnij dowolny przycisk, aby zakończyć
naciśnij i przytrzymaj

Poprzedni
naciśnij przycisk,
aby odtworzyć poprzedni utwór

Muzyka

Bajka
naciśnij przycisk,
aby przełączyć do trybu bajka

Zabawa

Wyprodukowane przez Alilo Digital Technology Co., Limited
Dystrybucja w Polsce: MASF DISTRIBUTION, www.alilo.pl

naciśnij
naciśnij

Wskazówki dla
użytkownika

Gniazdo micro USB
ładowanie/aktualizacja
Gniazdo karty Micro SD

Zindywidualizowany
naciśnij przycisk, aby przełączyć
do trybu zindywidualizowany

przez 2 sekundy, aby odtworzyć nagranie
Następny
naciśnij przycisk, aby odtworzyć
następne nagranie
Odtwarzaj/Pauza/Blokada
naciśnij przycisk, aby odtwarzać/zatrzymać
naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy,
aby zablokować/odblokować wszystkie przyciski

Jak sformatować kartę Micro SD

1. Alilo nie włącza się?
Upewnij się, że króliczek jest w pełni naładowany.
Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź, czy na karcie Micro SD znajdują się
nieobsługiwane pliki.
2. Alilo nie wydaje dźwięku, gdy zasilanie jest włączone?
Ureguluj głośność (ogon).
Sprawdź czy pliki na karcie Micro SD są w odpowiednim formacie.
Upewnij się, że są trzy foldery na karcie Micro SD są nazwane: „MUSIC”, „STORY”
i „CUSTOM”.
3. Alilo się nie ładuje?
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
Sprawdź kabel USB i gniazdo, upewnij się, że nie ma uszkodzeń ﬁzycznych.
4. Nie można kopiować plików na kartę Micro SD?
Upewnij się, że karta Micro SD jest sformatowana w systemie plików „FAT32”
i odpowiednio zainstalowana w zabawce.
5. Alilo nie odtwarza nagranego materiału?
Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź, czy istnieją pliki w folderze „VOICE”. Sprawdź czy pliki
w folderze „VOICE” są w odpowiednim formacie (WAV).

OSTRZEŻENIA
* Wszystkie treści zostaną usunięte po sformatowaniu, należy wykonać
kopię zapasową plików w razie potrzeby.
1. Wyłącz zasilanie i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla mini USB.
2. Otwórz „Mój komputer” i znajdź „USB Drive”.

Muzyka
naciśnij przycisk, aby przełączyć na tryb muzyka

3. Kliknij prawym przyciskiem na „USB Drive” i wybierz „Format”. Wybierz „FAT 32” jako system

Światło nocne
naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć
światło nocne

4. Po sformatowaniu karty należy utworzyć trzy foldery w katalogu głównym nazywając je

plików w wyskakującym okienku, a następnie kliknij „OK”.
odpowiednio: „STORY”, „MUSIC” i „CUSTOM”.

W zestawie:
Alilo Honey Bunny
Kabel USB
Karta Micro SD (wbudowana)
Litowo-polimerowa bateria-akumulator o
dużej pojemności (wbudowana)
Instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów

MP3, WMA, WAV

Nagrywanie głosu w formacie

Szczegóły techniczne

Format plików

Ledowe światło nocne zmieniające kolor
7 kolorów światła w uszach królika

