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FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment.
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ON OFF

WSKAZÓWKA: Aby przedłużyć 
żywotność baterii, wyłącz zabawkę 
przesuwając przełącznik na OFF 
(w chwili nie używania zabawki).

WAŻNE: INFORMACJE NA TEMAT BATERII
Prosimy zachować niniejsze wskazówki, aby mieć możliwość skorzystania z nich 
w przyszłości. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe.

     UWAGA:
1. Podobnie jak w przypadku innych małych przedmiotów, baterie należy przechowywać 

w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
W przypadku połknięcia baterii, bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

2. Zawsze należy ściśle stosować się do niniejszych wskazówek: używać jedynie baterii 
podanego typu i uważać, by włożyć je prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunów 
(+ i –).

3. Nie należy używać jednocześnie nowych i używanych baterii, ani standardowych 
(węglowo-cynkowych) i alkalicznych.

4. Wyczerpane i zużyte baterie należy wyjmować z zabawki.
5. W przypadku dłuższego nieużywania zabawki należy wyjąć z niej baterie.
6. Nie należy zwierać końcówek zasilania.
7. Jeśli produkt powoduje miejscowe zakłócenia elektryczne lub podlega takim 

zakłóceniom, należy odsunąć go od innych urządzeń elektrycznych. W razie 
konieczności ponownie uruchomić produkt (wyłączając i ponownie go włączając, albo 
wyjmując i ponownie wkładając baterie).

8. NIE STOSOWAĆ BATERII WIELORAZOWEGO UŻYTKU. NIE DOŁADOWYWAĆ 
BATERII INNYCH TYPÓW.

Produkt i baterie należy oddawać oddzielnie do lokalnego centrum recyklingu 
odpadów. Nie wyrzucać do pojemników na odpady z gospodarstwa domowego.

WIEK BATERIE
4X 1.5V C WYMAGANE BATERIE 
ALKALICZNE
Użyj śrubokrętu krzyżakowego 
(nie dołączony do zestawu).



RYKNIJ! WYDAJ Z SIEBIE DŹWIĘK! 
TYLER CI ODPOWIE!

R0AR!

R0AR!

WSKAZÓWKI

CZYŚCIĆ WYŁĄCZNIE 
POWIERZCHNIOWO

- Tygrysek Tyler przejdzie w tryb 
spoczynku, gdy pozostawisz go bez 
opieki. Aby, go obudzić naciśnij 
przycisk znajdujący się na plecach 
zabawki lub otwórz jego pyszczek.

- Przerywanie ruchów Tylera jest 
niemożliwe. Jeżeli Tygrysek ci nie 
odpowiada, poczekaj, aż skończy 
robić to, co zaczął.

- Jeżeli Tygrysek nie reaguje - zbliż 
się do niego i postaraj się mówić 
głośniej.

- Zalecamy bawić się z Tylerem na 
płaskiej powierzchni.

- Jeżeli Tygrysek zachowuje się nieco 
dziwnie i reaguje wolniej niż 
dotychczas, wymień baterie. 

- Przetrzyj brudne futerko Tylera 
czystą ściereczką.

- Nie używać środków 
chemicznych.

- Nie moczyć.

Pogłaszcz Tylera lub wydaj 
z siebie dźwięk, a Tygrysek 
odpowie ci na jeden ze 100 
interaktywnych sposobów!
-ruchome uszy, ogon oraz oczka!
-dynamiczne pozy!
-porusza pyszczkiem w górę i w dół!
-wydaje dźwięki i ryknięcia!

Reaguje na swoją 
zabawkę - kurczaka 

przekąskę!

Dzięki ruchomym, 
tylnym łapom ustawisz 
Tylera w takiej pozie, 
w jakiej chcesz! Jeżeli 
przy poruszaniu łapami 
usłyszysz dźwięk 
klikania - nie przejmuj 
się, to normalne!

BUZIA

CZOŁO

MIKROFON

PYSZCZEK

TYLNI SENSOR

PRZYCISK

PUNKTY CZUŁOŚCI TYLERA


