
URČENO POUZE PRO PŘEDVÁDĚCÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY V OBCHODECH,  

KOMPLETNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAJDETE UVNITŘ VÝROBKU 

 

794326 Zapf Creation  
My First Baby Annabell® Pečuj o mě, 36 cm 

 
Obsah balení: 

• 1 panenka 

• 1 lahvička 

• 1 malá růžová utěrka 

• 1 textilní plenka 
 
Baterie 

• 3 x AAA (nejsou součástí balení) 
 
Přepínač na přihrádce na baterie má 3 polohy 

• OFF: vypnuto 

• APP: hra s aplikací 

• ON: hra bez aplikace 
 
Hra bez podpory aplikace  - NO APP 

• Žvatlá: Před dalšími aktivitami je třeba počkat, až panenka dožvatlá.  

• Reakce na polibek: Když se malá maminka dotkne panenčina čela rukou nebo rty, panenka se 
zasměje. (Obr. 1) 

• Hlasitě saje z lahvičky: Zasuňte panence lahvičku do pusinky a přitiskněte sací část lahvičky 
panence „k patru“. Nebojte se mírně zatlačit. Počkejte, až panenka sama přestane sát. Pokud jí 
vyndáte lahvičku moc brzy, rozpláče se.  Pokud se rozpláče, pokračujte v krmení. (Obr. 2) 

• Reaguje na otření obličeje: Po nakrmení otřete panence tvářičku růžovou utěrkou. Nebojte se 
přitlačit (doporučujeme otírat panence jednu tvářičku krouživými pohyby). Panenka bude 
hlasitě reagovat. Jakmile utichne, znamená to, že je čistá. (Obr. 3) 

• Odříhne si: Po napití poklepejte panence po zádech, odříhne si. (Obr. 4) Rada: Obličejem by se 
panenka neměla ničeho dotýkat, aby se nespustila jiná funkce. 

• Reaguje na lochtání: Podržte panenku vzpřímeně a zatlačte na bříško, bude se smát. (Obr. 5) 

• Reaguje na přebalování: Položte panenku na záda, vyměňte plenku a přitom zatlačte na bříško. 
Uslyšíte spokojený zvuk. (Obr. 6) 

• Spí: Panenka usíná v poloze na boku (pokud neusne na jednom boku, zkuste druhý). Nejprve si 
zívne a pak začne hlasitě oddychovat. Probudí se zvednutím do vzpřímené polohy. (Obr. 7) 

 
Hra s podporou aplikace – APP 
Obecné informace: 

• Nejprve si stáhněte aplikaci „My First Baby Annabell“ pro malé maminky podle typu svého 
chytrého zařízení buď z Google Play Store nebo z App Store. 

• Aplikace je zdarma. 

• Internetové připojení je třeba pouze ke stažení aplikace. Na hru s aplikací již třeba není. 

• Aplikace reaguje na panenčiny signály, které můžete i zaslechnout. Tento zvuk není 
nebezpečný a není výrobní vadou ani důvodem k reklamaci. 

• Aby panenka s aplikací správně fungovala, je třeba mít na chytrém zařízení funkční mikrofon. 

• Aplikace je dostupná v několika jazycích, mj. i v češtině a ve slovenštině. 
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Funkce s podporou aplikace  

Základní funkce: Stejné jako v režimu bez aplikace, aplikace je doplňuje obrázky a radami 
Další funkce dostupné jen při hraní s aplikací: 

• Zpívání: Držte panenku vzpřímeně a stiskněte jí obě ruce (stiskněte srdíčko a kytičku). Panenka 
začne zpívat. (Obr. 8) 

• Sledování měsíčku:  Držte panenku vzpřímeně a stiskněte jí ručičku se srdíčkem. (Obr. 9) 

• Úklid pokojíčku: Nejprve panenku držte vzpřímeně a stiskněte jí ručičku s kytičkou. Pak panenku 
nahněte na stranu, tím se uklidí v pokojíčku jedna věc. Pokračujte v naklánění, až budou 
v pokojíčku uklizeny všechny věci. (Obr. 10) 

• Pohádka na dobrou noc: Panenku položte. Stiskněte ručičku s kytičkou. V aplikaci se otevře 
obrázek s ovečkami a kytičkami. Opětovnými stisky ručičky s kytičkou postupně spadnou z nebe 
všechny hvězdy a všechny kytičky a ovečky se uspí. (Obr. 11) 

 
 

Další informace k aplikaci „My First Baby Annabell“: 

• Je určena pro tablety, mobily a jiná podobná zařízení. 

• Přehled zařízení, na kterých jsme aplikaci úspěšně otestovali, najdete na 
 www.baby-annabell.com 

• Pro optimální elektronické spojení s panenkou je důležité, aby panenka byla v blízkosti chytrého 
zařízení (max. 50 cm). 

• Přenos signálu funguje nejlépe, když si dítě hraje s panenkou čelem k chytrému zařízení. 

• Časté dotazy a odpovědi na ně najdete na www.baby-annabell.com 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRA BEZ APLIKACE 

(bílý podklad) 

HRA S APLIKACÍ 

(šedý podklad) 



 


