
 

 

Zawartość: 

 

 

 

 

 
 

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie  AA/LR06  . Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy 
stosować baterie alkaliczne. 

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym 

razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii. 

• Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie. 

• Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania. 
• Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników. 

• Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie. 

• Nie zwieraj zacisków baterii. 

• Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu 
lub w samochodzie). 

• Zużyte baterie wyjmij z komory. 

• W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie 
nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania. 

• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. 

• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem 
osób dorosłych. 

• Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów 
niklowo- kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych. 

• Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami. 

• W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie. 
UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia. 
-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.  
-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.  
-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo.  Wymagany 
jest wtedy restart produktu.  

 
Pielęgnacja i konserwacja:  
-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub 
bezpośredniego ogrzewania.  
-Nie zanurzać zabawki do wody,  która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych. 
 

 

 

 

 Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. 
 nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i 
 środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, 
należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterii zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii. 

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie 

uduszeniem:  Zestaw zawiera drobne 

elementy.  Nie odpowiedni dla dzieci 

poniżej 3 lat. 

 

Wiek:  5 + 

Nr 88520 
 

 

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się 
stanie należy  zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować 
zabawy należy zmienić miejsce. 

 

Symbol wskazujący na selektywne  zbieranie 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

-PUPBOx 1 -KOŚĆ  x1 - KARTY Z KOMENDAMI X 1 - INSTRUKCJA x 1 



Identyfikacja części: 

Instalacja Baterii : 

Upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w 

pozycji "OFF". 

- Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę w komorze 

akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. 

- Włóż 4 baterie "AA" (brak w zestawie) do komory 

baterii zgodnie ze wskazaną polaryzacją i dokręć 

śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, (rys.1) 

Funkcje ogólne : 

PUPBO to interaktywny robot Puppy, który posiada poniższe funkcje: 

- RUCH WE WSZYSTKICH KIERUNKACH - PUPBO potrafi chodzić, biegać, usiąść i wykonać kilka sztuczek. 

- PUPBO ma różne etapy rozwoju i różne reakcje na każdym etapie : SZCZENIĘCY, PRZEJŚCIOWY, MŁODZIEŻOWY. 

- NAZWIJ PUBDO - Możesz nazwać swojego PUPBO, nagrywając nową nazwę, aby zastąpić domyślne polecenie 
nazwy "HI PUPBO" 

- POLECENIE GŁOSOWE – Domyślnie PUPBO rozpoznaje polecenie głosowe (w języku angielskim) i wykonuje do 11 
powiązanych sztuczek. Możesz także nauczyć PUPBO  sztuczek, nagrywając własne polecenia głosowe. 

- PUPBO słucha dźwięku, który wydajesz i podąża za nim. 

- KARY I NAGRODY - Możesz  UKARAĆ PUPBO, jeśli jest niegrzeczny lub NAGRODZIĆ go, jeśli dobrze wykonuje 
polecenia. 

- PUPBO współdziała z innymi pupilami PUPBO. Możesz również monitorować  jego status za pomocą bezpłatnej 
aplikacji mobilnej. 

Jak się bawić z Pupbo : 
START GRY 
1. Na działanie PUPBO mogą mieć wpływ dywany z wysokim włosiem. Zaleca się grać z  
PUPBO na gładkich płaskich powierzchniach. 
2.  Nie graj w PUPBO na stole lub wysokich powierzchniach. 
3. Ustaw przełącznik POWER SWITCH w pozycji ON (rys. 2). PUPBO szczeknie i przez kilka 
sekund będzie szukać swojego towarzysza. 
4. Jeśli w pobliżu nie ma żadnych towarzyszy, PUPBO przywita się wykonując kilka ruchów i 
szczekając potwierdzi gotowość do gry. 
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Komendy: 
Istnieją dwa sposoby wydawania komend PUPBO 
TRYB PRZYJAZNY  (angielskie polecenia głosowe): 

• Gdy PUPBO stoi nieruchomo, powiedz  "HI PUPBO" i PUPBO warknie, a jego oczy 
zmieniają kolor na pomarańczowy. 

• Powiedz jedno z poleceń PUPBO Na przykład "SIT DOWN" (rys. 3) 

• PUPBO wykona odpowiedni trik, a następnie będzie czekał na kolejne polecenie. 

• Powtórz powyższe kroki, aby poprosić PUPBO o wykonanie kolejnej sztuczki. 
TRYB LOJALNY (dostosuj polecenia głosowe) 

• Gdy PUPBO stoi nieruchomo, powiedz "HI PUPBO", PUPBO warknie, a jego oczy zmienią kolor na 
pomarańczowy. 

• Powiedz jedno z dostosowanych poleceń PUPBO. Na przykład polecenie "SIT DOWN", które nagrałeś w swoim 
własnym języku 

• PUPBO wykona odpowiedni trik, a następnie będzie czekał na kolejne polecenie. 

• Powtórz powyższe kroki, aby poprosić PUPBO o wykonanie kolejnej sztuczki. 
UWAGI: 

• Po tym jak PUPBO nauczył się nowej sztuczki w trybie szkolenia, odpowiednie polecenie głosowe w języku 
angielskim również zostanie odblokowane. 

• Po przeszkoleniu PUPBO przy pomocy dowolnych spersonalizowanych poleceń w Twoim języku, automatycznie 
przejdzie do TRYBU LOJALNEGO i zareaguje tylko na twoje spersonalizowane polecenia. Aby przełączyć się z 
powrotem w TRYB PRZYJAZNY, przytrzymaj przycisk NOS PUPBO i przełącz na OFF w tym samym czasie. 
 

ZMIANA IMIENIA PUBDO I NAUKA POLECEŃ 

• Użyj KOŚCI, aby zmienić nazwę PUPBO i UCZYĆ GO POLECEŃ 

• Zmień nazwę PUPBO - domyślna nazwa to "HI PUPBO" . Możesz ją zastąpić 
wymyślając własną. 

• Nauka poleceń - Dostosuj polecenia głosowe za pomocą własnego języka 
(również 3 domyślne polecenia) 

• Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić nazwę PUPBO lub nauczyć go  poleceń: 
- Dotknij i przytrzymaj głowę PUPBO przez 5 sekund, PUPBO przestanie się poruszać i 
przygotuje się na zmianę nazwy lub szkolenie (rys. 4) 
- Obracaj pokrętłem sterowania na KOŚCI , aby wybrać polecenie, a następnie włóż 
KOŚĆ do PYSKA  PUPBO (rys. 6) 
- PUPBO zaszczeka, a jego oczy  zmienią kolor na pomarańczowy. 
- Wypowiedz polecenie głosowe w swoim własnym języku - jeden raz (rys.7) 
-Jeśli  komend głosowa jest prawidłowa, PUPBO szczeknie RAZ, jeśli polecenie 
głosowe nie jest prawidłowe PUPBO szczeknie dwa razy. 
- Powtórz tę komendę jeszcze raz, aż oczy PUPBOO zmienią kolor na zielony. 
- Usuń KOŚĆ z ust PUPBO. Teraz PUPBO jest gotowy do następnego szkolenia lub 
zabawy. 
UWAGI: 

• Zaleca się, aby długość polecenia głosowego była mniejsza niż 3 sekundy. 

• Odgłosy w tle będą zakłócać słuchania przez PUPBO twojego polecenia, zawsze 
wydawaj polecenia głosowe w cichym otoczeniu. 

• Upewnij się, że wymowa konkretnych poleceń jest zawsze taka sama. 
 
NAGRADZANIE PUPBO 
Aby pogłaskać PUPBO lub dać mu nagrodę, dotknij raz jego głowy, co zwiększy 
poziom szczęścia i zdrowia PUPBO (ryc. 4) 
Po pogłaskaniu PUPBO możesz machać przed nim ręką "od lewej do prawej" lub "od 
prawej do lewej", a PUPBO będzie podążał za twoimi wskazówkami  
(rys. 8) 
KARA 
Gdy PUPBO jest niegrzeczny, naciśnij jego nos, aby go uspokoić  (rys. 9) 
 
 



UNIKANIE PRZESZKÓD 
- PUPBO potrafi automatycznie ominąć znajdujące się przed nim przeszkody (rys.10) 
ETAPY ROZWOJU 
1. PUPBO będzie rósł od SZCZENIAKA poprzez etap PRZEJŚCIOWY aż do 
MŁODZIEŻOWEGO, na każdym etapie inaczej reagując na twoje komendy. 
2. PUPBO będzie rozwijał się szybciej, jeśli będziesz go często szkolił i głaskał. Etap 
rozwoju PUPBO możesz sprawdzić korzystając z aplikacji mobilnej. 
3. Aby zresetować PUPBO z powrotem do SZCZENIAKA (tryb domyślny), naciśnij 
przycisk RESET i włącz PUPBO w tym samym czasie. Po zresetowaniu PUPBO wszystkie zapisane dane zostaną 
usunięte.  
TABELA Z KOMENDAMI 
- Początkowo PUPBO jest gotowy rozpoznać swoje imię "HI PUPBO" i 3 polecenia głosowe 
- 12 poleceń pokazano poniżej: 

PRZEWODNIK PO KOMENDACH 

 

1.                    SIT DOWN Gotowy, można zastąpić własną komendą. 

2.                    WALK WALK 
Gotowy, można zastąpić własną komendą. 

3.                  RUN RUN Gotowy, można zastąpić własną komendą. 

4.                     SPIN NOW Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

5.                     COME HERE Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

6.                     POUNCE Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

7.                     LET’S PLAY 
Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

8.                     SING A SONG 
Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

9.                      GOOD DOG 
Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

10.                    BAD DOG 
Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

11                     GO TO SLEEP Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą. 

12                    NAME ME 

              O (HI PUPBO) 
Domyślną komendą PUPBO jest "HI PUPBO", Możesz ją zastąpić własną nazwą. 

POWIEDZ POWIEDZ 

POWIEDZ POWIEDZ 

PUBDO usiądzie lub 

odpowie warknięciem 
PUBDO pójdzie lub 

odpowie warknięciem 

PUBDO pobiegnie lub 

odpowie warknięciem 

PUBDO zakręci się lub 

odpowie warknięciem 



 

 
 
 
 

POWIEDZ POWIEDZ 

POWIEDZ POWIEDZ 

POWIEDZ POWIEDZ 

POWIEDZ 

POWIEDZ NOWE 

IMIĘ PUBDO 

 

Następnie klaśnij 

w dłonie aby 

zrobić trochę 

hałasu 

PUBDO zaśnie lub 

odpowie  warknięciem 

PUBDO skoczy lub 

odpowie warknięciem 

PUBDO pobawi się lub 

odpowie warknięciem 

PUBDO zaśpiewa piosenkę 

lub odpowie warknięciem 

PUBDO powie „I love you” 

lub odpowie warknięciem 

PUBDO zrobi się smutny lub 

odpowie warknięciem 

PUBDO odpowie warknięciem, powtórz 

nowe imię ponownie  



SYNCHRONIZACJA Z INNYMI PUPBO 
PUPBO może połączyć się ze swoim towarzyszem ( innym 
pieskiem PUPBO): 
1. Umieść PUPBO obok siebie  w odległości nie większej niż 30 
centymetrów. Pamiętaj, aby PUPBO były  zwrócone do siebie  „ 
twarzą w twarz”(rys. 11) 
2. Uruchom pierwszego  PUPBO 
3. Uruchom kolejnego  PUPBO. Po około 3 sekundach usłyszysz 
efekt dźwiękowy z obu PUPBO w tym samym czasie, co oznacza, 
że parowanie powiodło się. 
4. Powtórz krok 3 dla każdego PUPBO, który chcesz dodać do 
parowania. 
5. Po połączeniu wszystkich PUPBO tylko lider PUPBO będzie 
słuchał komend. Następnie przekaże  je  do pozostałych PUPBO, 
tak aby mogły wykonać wspólne aktywności. 
 
APLIKACJA MOBILNA 
Kiedy prawidłowo zsynchronizujesz PUPBO z aplikacją, na ekranie  
wyświetli się następujący ekran: (rys. 12) 
- Imię zwierzaka 
- Etap rozwoju 
- Poziom sprawności 
- Poziom radości 
- Poziomy umiejętności (Wyszkolone sztuczki zostaną 
odblokowane) 
- Pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play Store 
 
ZARZĄDZANIE ZASILANIEM I RESETOWANIE FABRYCZNE 

• Kiedy poziom naładowania baterii jest niski podczas zabawy lub po włączeniu, Pupbo  poinformuje o niskim 
poziomie naładowania baterii, a następnie przejdzie w tryb uśpienia. 

• Po tym jak PUPBO dorósł i nauczył się wszystkich trików, możesz zresetować PUPBO do trybu szczeniak. Użyj 
spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk RESET oraz włącz PUPBO w tym samym czasie.   

 
 

PUPBO nie odpowiada - PUPBO jest wyłączony ("OFF") 
- Bateria Pupbo jest słaba 

- Ustaw przełącznik zasilania w 
pozycji "ON". 
- Wymień baterię PUPBO. 

PUPBO nagle przestaje działać 
podczas gry 

- Bateria PUPBO jest słaba 
- Pupbo jest przewrócony 

- Wymień baterię PUPBO. 
- Umieść PUPBO na płaskiej 
powierzchni i dotknij jego czoła, aby 
aktywować PUPBO. 

PUPBO nie rozpoznał polecenia 
głosowego 

- Miejsce w którym wydawane jest 
polecenie jest zbyt głośne 
- Polecenie głosowe nie jest 
dokładne 

- Przenieś się z  PUPBO w mniej 
hałaśliwe miejsce 
- Upewnij się, że polecenie głosowe 
jest takie samo jak polecenie, które 
dostosowałeś. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 

2014/30/EU.   

≤ 30 cm 


