
УСПОКОЯВАЩА БЕБЕТО ПЛЮШЕНА ИГРАЧКА 

Doodoo (Додо) 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ГАРАНЦИЯ 

 

Как максимално да използвате Додо - играчката за приспиване и успокояване на бебе? 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАКСИМАЛНО ДОБРЕ 

ИГРАЧКАТА ДОДО  

 

Всеки път, когато бебето заспива 

Най-добрите резултати се постигат от родители, които 

използват играчката Додо всеки път, когато децата им 

заспиват (през нощта и деня. ) Спазването на режим има 

успокоителен ефект върху бебетата, които принципно 

са нервни преди лягане.  

 

Да се използва от възможно най-ранна възраст  

Използвайте играчката Додо още от първия ден.  Най-

добре я вземете с вас още в родилния дом. Играчката 

Додо се прилага успешно в болници за бебета на 

възраст  9-12 месеца, дори когато бебето не е 

разполагало с такава играчка вкъщи.  

Ефективността й обаче намалява с възрастта и затова 

съветваме родителите, ако детето е на повече от четири-

пет месеца, да изпробват играчката Додо преди да я 

купят.  

 

В някои случаи може да са необходими 2-3 дни 

Някои бебета не реагират веднага на звуците на 

играчката Додо.  Това е съвсем нормално и може да 

продължи 2-3 дни.  Използвайте играчката Додо всеки 

път, когато слагате бебето да спи - през деня и през 

нощта - и скоро ще забележите ефекта й да успокоява 

бебето и да го приспива.  

 

Алергично ли е бебето? 

Ако смятате така, не използвайте никакви плюшени 

играчки. 

ВАЖНО:   Модулът Додо може да се използва и без 

плюшеното мече.  В такъв случай ви съветваме да 

закачите аудио-модула за решетките на креватчето, но 

не забравяйте да го разположите извън обсега на детето.  

 

Далеч от бебето 

За да се чува добре играчката Додо, поставете я 

възможно най-близо до бебето, но не толкова близо, че 

да може да я достигне и хване през първоначалните 

месеци.  

Поддръжка: 

За да почистите плюшеното мече/кученце, изперете го 

(на ръка или в пералнята) на 30°C. Плюшеното мече 

може да се суши и в сушилня. След изпиране, 

изтръскайте енергично плюшената играчка, за да 

разпределите равномерно  пълнежа.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изваждайте звуковия 

модул преди да почистите плюшеното мече, дори 

когато става въпрос за повърхностно почистване.  Ако 

в звуковия модул попадне вода, той може да се 

повреди и да не работи, а гаранцията не покрива такава 

повреда.  

Ако звуковият модул спре да работи, не го 

разглобявайте; моля, свържете се с местния сервизен 

център или представител. 

Ако възнамерявате да не използвате звуковия модул 

продължително време, отстранете батериите, защото 

могат да протекат и да нанесат щети.  

 

Какви батерии да използвате? 

Играчката Додо работи с 3 батерии от 1.5 волта – (AA 

/R6), не са включени в комплекта. 

Използвайте само алкални батерии - алкалните батерии 

са по-надеждни от другите видове батерии.  

Сменете батериите веднага щом забележите влошаване 

на нивото на звука или ефективността на играчката 

Додо.  

 

Смяна на батериите:  

Отворете отделението на батериите като използвате 

отвертка; поставете батериите като спазвате 

инструкциите за поляритет, посочени във вътрешната 

част на отделението Никога не зареждайте батерии, 

които не подлежат на зареждане; акумулаторните 

батерии се зареждат само от възрастен, след като се 

извадят от модула. Не смесвайте  батерии от различен 

вид, както и не смесвайте стари батерии с нови.  

Препоръчва се използването само на алкални батерии.  

Изтощените батерии трябва да се отстранят от модула.  

Никога не свързвайте на късо двата терминала. 

Като всяка една вещ, която се поставя в близост до 



Макар че плюшената играчка и звуковият модул 

отговарят на всички стандарти за сигурност, не 

поставяйте играчката Додо прекалено близо до бебето 

през първите 6 месеца.  Играчката Додо е снабдена с 

велкро на лапичките и може лесно да се прикрепи към 

детското креватче. 

Винаги обръщайте играчката Додо с коремчето към 

бебето, за да може бебето по-добре да чува 

вътреутробните звуци, както и за да може звуковият 

сензор в играчката да улавя плача на бебето. 

 

Играчката Додо расте заедно с бебето 

Ефектът,който вътреутробните звуци оказват върху 

бебето, отшумява около 9-12 месец.  След този период 

можете да използвате приспивната функция, при която 

се чува нежна мелодия. 

След няколко години, когато спрете да използвате 

звуковите функции, можете да отстраните звуковия 

модул от плюшената играчка, като извадите и батериите 

от него. Можете да продължите да ползвате плюшеното 

мече. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 

Играчката Додо се състои от два елемента: плюшено 

мече/куче и звуков /аудио/ модул, който е програмиран 

да издава вътреутробни звуци или приспивни мелодии.  

Когато използвате играчката Додо за първи път: 

отворете отделението за батерии на звуковия модул, 

поставете 3 батерии като съобразите поляритета, 

посочен от вътрешната страна на отделението, 

затворете капака и поставете модула в коремчето на 

мечето. 

Когато искате да смените функцията, изключете 

модула, поставете селектора на желаната функция и го 

включете отново.  

 

За да включите модула, завъртете копчето ON/OFF и 

нагласете нивото на звука. Звуковият модул работи в 

продължение на 5 мин. и след това преминава в режим 

на готовност /stand-by/. В режима на готовност 

звуковият модул реагира на високи шумове, като плача 

на бебето.  Ако не желаете звуковият модул да работи, 

изключете го като завъртите копчето в позиция OFF. 

Когато е в режим на готовност, звуковият модул 

продължава да изразходва известно количество от 

батерията, за да “слуша”.  Ако не желаете да ползвате 

тази функция, ви съветваме да изключите модула на 

OFF, за да пестите батерията.  

бебе, играчката Додо трябва редовно да се проверява. 

Затова винаги проверявайте дали плюшеното мече е 

здраво, дали всички шевове са в добро състояние, дали 

отделението за батериите е затворено и дали болтовете 

са затегнати.  

При съмнение, не поставяйте играчката Додо в близост 

до бебето и веднага се свържете със сервизния център 

на Babilover за следпродажбено обслужване. 

 

ГАРАНЦИЯ  

 

Babilover дава двадесет и четири-(24-) месечна 

гаранция за играчката Додо, считано от датата на 

закупуване, съгласно условията, определени в тази 

гаранция.  Гаранцията е международно валидна и 

покрива дефекти, свързани с материала, както и 

производствени дефекти.  Настоящата гаранция е в 

сила, ако гаранционният сертификат е изрядно 

попълнен от представител на Babilover. Изключения от 

гаранцията на производителя:  

1. Повреди, дължащи се на неправилна употреба или 

работа, небрежност, инциденти или нормално 

износване; 

2. Възможни последващи щети в следствие на 

употребата или неизползването на играчката Додо. В 

случай на повреда по гаранцията, безплатно се заменя 

само дефектната част от играчката Додо. Под “част” се 

има предвид звуковия модул за възпроизводство на 

звуци или плюшеното мече.  

Гаранцията за замяна на части изтича двадесет и 

четири (24) месеца след датата на закупуване на 

заменената част.  

Гаранцията става невалидна, ако продуктът е поправян 

от лице, което не е упълномощено от Babilover или 

негов представител. 

В случай на повреда по гаранцията, моля свържете се с 

някой от официалните сервизни центрове, посочени в 

приложения списък. Покажете играчката Додо заедно с 

надлежно попълнен гаранционен сертификат.  

Горепосочената гаранция на производителя не засяга 

правата на купувача срещу продавача, както и всякакви 

други законни права, които купувачът може да има. 

 


