
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tamagotchi jest interaktywnym, wirtualnym zwierzątkiem, które będzie się rozwijało  
w zróŜnicowany sposób, zaleŜnie od tego jak dobrze się nim opiekujesz. MoŜesz z nim 
grać, karmić i opiekować się, kiedy zachoruje, a ono będzie się rozwijać w dobrego 
towarzysza.  
 
Wersja Familitchi ma pewne wyjątkowe cechy:  

1. Po raz pierwszy moŜesz się opiekować kilkoma postaciami Tamagotchi za pomocą 
jednej zabawki! Dzięki szerszemu wyświetlaczowi moŜesz oglądać całą rodzinę 
Tamagotchi, którą się opiekujesz. 

2. UŜywając punktów Gotchi moŜesz kupować specjalne poŜywienie i nowe produkty 
dla swojej rodziny Tamagotchi.  

3. Dzięki serii haseł moŜesz odwiedzić wyspę Tama & Earth Expo 
(WWW.tamagotchieurope.com), to wirtualny świat, gdzie Tamagotchi mają 
ogólnoświatowy jarmark i odwiedzają sklepy z krajów na całym świecie. Uwaga! 
Wersja Familitchi współpracuje wyłącznie ze stroną internetową Tama & Earth 
Expo.  

4. MoŜesz wzmacniać więzi w swojej rodzinie Tamagotchi i stworzyć nowe postacie, 
jakich dotąd nie znałeś.  

Jaka rodzina Tamagotchi wyrośnie pod Twoja opieką? 
 
JAK POWOŁAC DO śYCIA TWOJE TAMAGOTCHI 
 

 

 

 

 

1- Wyciągnij blokadę umieszczoną z boku obudowy. Tamagotchi 
pojawi się po długim sygnale.  

2- Aby zresetować wciśnij przycisk RESET umieszczony z tyłu 
Tamagotchi za pomocą zaostrzonej końcówki np. długopisu. 
Uwaga: Bądź ostroŜny, nie naciskaj zbyt mocno, szczególnie 
ostrymi przedmiotami. 

3- Aby ustawić datę i godzinę wciśnij przycisk B – pojawi się ekran. 
Ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty uŜywając przycisku A do 
przewijania i B do wyboru i ustawienia odpowiednich liczb.  
Uwaga: PoniewaŜ niektóre specjalne wydarzenia występują pod 
specyficzną datą, prosimy ustawiać datę ostroŜnie.  

4- Ustaw datę swoich urodzin miesiąc/dzień. Tamagotchi moŜe je 
świętować razem z Tobą. 

5- Wybierz nazwę rodziny uŜywając przycisku A do przewijania liter  
i przycisku B do zatwierdzania liter. Nazwa moŜe się składać  
z5liter. 
Uwaga: Po wyborze nazwy nie moŜesz jej juŜ zmienić. 

6- Po wyborze nazwy wrócisz do normalnego ekranu. Po upływie 
1minuty odkryjesz 3 jajka. 

 
PROCES DORASTANIA 
 
Twoi Tamagotchi mogą wchodzić w róŜne stadia rozwoju w zaleŜności od tego, jak się nimi opiekujesz.  

 

 
Jajko        Niemowlę      Dziecko      Nastolatek      Dorosły       Rodzice  
                                                                                         (nowość) 

MoŜesz się opiekować kilkoma postaciami Tamagotchi! 
 



JAK WSPOMAGAĆ DORASTANIE TAMAGOTCHI 
 

                                
 Dzieci potrzebują uwagi             Dzieci nie są szczęśliwe 

 

 
 

Kiedy Tamagotchi czegoś potrzebują, sygnalizują to dźwiękiem, a ikona Attention – Uwaga jest 
podświetlona. Sprawdź czego potrzebują Twoi Tamagotchi. MoŜe chodzi o zdrowie, moŜe naleŜy je 
nakarmić, pobawić się lub zdyscyplinować.  
 
JAK OPEKOWAĆ SIĘ RODZINĄ TAMAGOTCHI 
 

 WSKAŹNIK ZDROWIA 
 
Wybierz ikonę HEALTH METER – Wskaźnik Zdrowia za pomocą przycisku A, aby sprawdzić następujące 
informacje odnośnie swoich Tamagotchi: 

� Poziom Sytości/Szczęścia, Procentowy Poziom Więzi 
� Typ Rodziny 
� Nazwa Rodziny 
� Pokolenie 
� Punkty Gotchi 
� Informacje o Rodzinie 

 
• Poziom Sytości/Szczęścia 

Ilość serduszek wskazuje Poziom Sytości/Szczęścia (im więcej tym lepiej).  
 

• Procentowy Poziom Więzi 
Procenty wskazują jak silna jest więź pomiędzy członkami rodziny (maks. 100%). 
 

• Typ Rodziny 
Typ Rodziny jaki posiadasz jest wymieniony w dolnej części ekranu. Typ ten zaleŜy od tego, jak 
wychowujesz postacie.  
 
 
 
 
 
 



• Nazwa Rodziny/Pokolenie/ Punkty Gotchi 
Sprawdź nazwę swojej rodziny Tamagotchi. MoŜesz teŜ potwierdzić aktualną 
generację. Jeśli na ekranie pojawi się jajko oznacza to, Ŝe pojawi się następna 
generacja Tamagotchi. MoŜesz równieŜ sprawdzić, ile punktów Gotchi zdobyłeś 
grając w gry. UŜywaj punktów Gotchi do robienia zakupów.  
 

• Typ Charakteru/Rola W Rodzinie/Rodzaj 
MoŜesz obejrzeć jakie typy charakteru mają członkowie Twojej rodziny Tamagotchi.  
W dolnej części ekranu moŜesz równieŜ zobaczyć, jaka rolę pełni kaŜdy jej członek. 
Na ekranie zobaczysz teŜ czy Twoje postacie są chłopcami czy dziewczynkami.  
 

Jedzenie 

 
Wciśnij przycisk A, aby wybrać ikonę FOOD – Jedzenie. 
Wybierz rodzaj posiłku lub przekąski. UŜywaj punktów Gotchi do robienia zapasów jedzenia. Z wersją 
Familitchi moŜesz równieŜ zdobywać nowe produkty Ŝywnościowe z całego świata i jeść je na okrągło. 
Ale bądź ostroŜny i karm swoich Tamagotchi tylko wtedy, gdy są głodni. Niepotrzebne karmienie moŜe 
sprawić, Ŝe Tamagotchi się rozchorują albo przytyją.  
 

Toaleta/Sprzątanie 

 
Kiedy Tamagotchi nabrudzi wciśnij przycisk A i wybierz ikonę TOILET – Toaleta. UŜyj przycisku B, Ŝeby 
posprzątać.  
 

Gry 
 
W miarę jak Twoi Tamagotchi osiągają kolejne etapy rozwoju, liczba gier, w które mogą grać zwiększa 
się do 4. Wciśnij przycisk A, Ŝeby wybrać ikonę GAME – Gry, a następnie wciśnij przycisk B, w celu 
wyboru gry.  
 

• Gry TV Surfowanie  

 
Obserwuj obrazek w górnej prawej części ekranu i dopasuj obrazek na ekranie TV. 
Wciśnij przycisk A, aby wybrać obrazek w odpowiednim momencie.  
 

• Gra Czas Na Herbatkę 

 
Sprawdź filiŜanki na stole. Jeśli są ustawione prawidłowo, nalej herbatę. Jeśli nie, nie nalewaj, przejdź 
dalej. Wciśnij przycisk A, aby nalać herbatę do filiŜanki znajdującej się po prawej stronie, wciśnij 
przycisk B, Ŝeby napełnić filiŜankę po lewej stronie i wciśnij obydwa przyciski A i B jednocześnie, aby 
napełnić filiŜanki po obu stronach.  
 



• Gra W Golfa (z tatą) 

 
Przygotuj się do uderzenia poprzez regulację siły zamachu. Obserwuj miernik mocy i zatrzymaj go we 
właściwym momencie, aby wykonać silny zamach. Wciśnij przycisk A, aby zatrzymać miernik  
i wyznaczyć siłę zamachu.  
 

• Gar W Pary Butów (z mamą) 

 
Mama po lewej stronie wybiera but. Znajdź drugi pasujący, aby stworzyć parę. Wciśnij przycisk A, 
Ŝeby wybrać but z listy u dołu ekranu. 
 

SKRZYNKA PRZEDMIOTÓW 
 

 
Skrzynka przechowuje narzędzia i produkty, których potrzebujesz do opieki nad Tamagotchi. Zawiera 
4 kategorie. 
 

• Leki 
Kiedy pojawi się ikona CZASZKA lub ZĄB, Twoi Tamagotchi są chorzy. UŜyj przycisku A, aby wybrać 
ikonę ITEM BOX – Skrzynka Przedmiotów i przycisku B, aby wybrać kategorię. 
Wybierz MEDICINE – Leki i uzdrów swoich Tamagotchi. Czasami moŜe to wymagać więcej niŜ jednej 

dawki lekarstwa.  
 

• Produkt 
Zawiera produkty, które zakupiłeś lub pobrałeś na stronie internetowej. Wciśnij przycisk 
A, aby wybrać kategorię ITEM – Produkt, a następnie wybierz przycisk B, aby wybrać 
produkt, którego potrzebujesz dla swojego Tamagotchi. 
Uwaga: Nie wszystkie postacie mogą się bawić konkretnymi produktami. 
 

• PAMIĄTKA 
Kategoria zawiera pamiątki z całego świata, które zebrałeś dzięki zakupom TV lub na 
wyspie Tama & Earth EXPO. Zbieraj je wszystkie! 
 

• PRODUKTY WYJATKOWE 
Kategoria zawiera wyjątkowe produkty, których nie znajdziesz łatwo. MoŜesz być  

w stanie stworzyć unikalne Tamagotchi uŜywając niektórych z nich. Jeśli zdobędziesz PRODUKT 
WYJATKOWY, upewnij się, Ŝe uŜywasz go we właściwy sposób, aby odkryć czym jest. 
Uwaga: W wersji Familitchi uŜycie produktu nie oznacza jego utraty. MoŜesz go zatrzymać po 
zakończeniu zabawy z nim.  
 
 
 
 
 



POŁĄCZENIE/KOMUNIKACJA 

 
V5 – Wybierz tę funkcję, aby połączyć się z innym właścicielem Familitchi przez podczerwień.  
Uwaga! Wersja Familitchi moŜe się łączyć wyłącznie z wersją Familitchi. Nie moŜe się łączyć  
z poprzednimi wersjami Tamagotchi.  

1- Wybierz GAME – Gra lub MARRY – Ślub  
2- Na ekranie pojawi się napis STAND BY – Stan Gotowości  
3- Ustaw dwie zabawki szczytami do siebie (zobacz rysunek) 
4- Wciśnij przycisk B aby uruchomić połączenie 

 
 

GAME – Gry – moŜesz grać w 2 losowo wybierane gry ze swoim przyjacielem 
MARRY – Ślub – połącz ślubem dwie postacie Familitchi. Wybierz funkcję MARRY – Ślub, pojawią się 
dwie opcje GIVE – Udostępnienie i ACCEPT – Akceptacja. KaŜdy gracz musi wybrać jedną z opcji. 
Postać, dla której wybrano opcję GIVE wskoczy do zabawki, dla której wybrano ACCEPT, wskazując Ŝe 
staje się partnerem do małŜeństwa. Po ślubie powstanie nowa generacja Tamagotchi Familitchi. 
Uwaga: Upewnij się, Ŝe łączysz się z dobrym przyjacielem i Ŝe Tamagotchi nie odrzuci połączenia. Jeśli 
jesteś tego pewien moŜesz wzmacniać związek grając wspólnie w gry za pomocą podczerwieni.  

 
• Specjalne 

Wybór opcji SPECIAL – Specjalne, umoŜliwi Ci wejście poprzez hasło. MoŜesz zdobywać 
SPECJALNE HASŁA na WWW.tamagotchieurope.com, dzięki nim będziesz mógł 
zdobywać unikalne produkty lub rabaty na swoje zakupy.  
 
 
 
 
 
 

• PC 
Wybierz funkcję PC, aby odwiedzić Tama & Earth Expo. (WWW.tamagotchieurope.com)  
Otrzymasz 14 cyfrowe hasło do logowania. Musisz uŜyć tego kodu, aby mieć dostęp do 
Tama & Earth Expo. Po zakończeniu wizyty otrzymasz hasło do wylogowania. Wciśnij 
przycisk A, aby przewijać liczby. Wciśnij B, aby dokonać wyboru. Jeśli się pomylisz 
wciśnij przycisk C, aby wrócić. Jeśli zdecydowałeś się nie odwiedzać Tama & Earth Expo 
wciśnij przycisk C.  
Uwaga: W czasie kiedy odwiedzasz wyspę Tama & Earth EXPO, Twoje Tamagotchi 
znajduje się w trybie pauza.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyscyplina 
Czasem Twoi Tamagotchi mogą dać Ci znać, Ŝe chcą się bawić. Jest to okazja, aby je szkolić. UŜyj 
przycisku A, aby wybrać ikonę DYSCYPINA i następnie B, aby wybrać pozycję do zabawy z trzech 
dostępnych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 

Wciśnij przycisk A, aby wybrać ikonę TV. Ta nowa ikona posiada trzy kanały. Na kaŜdym  
z tych trzech kanałów, moŜesz się cieszyć trzema róŜnymi aktywnościami, jak zakupu TV, spotykania  
i podróŜe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEDY MUSISZ ZDYSCYPINOWAĆ TAMAGORCHI 
Tamagotchi wzmacniają swoje więzi poprzez wspólną zabawę. 
Typ zabaw jaki im wybierzesz wpłynie na charakter jakim się 
staną. Na przykład, jeśli dasz im do zabawy klocki, mogą stać 
się intelektualistami, bębenki sprawią, Ŝe będą bardziej 
pogodni, kredki – bardziej spokojni. Upewnij się, Ŝe spędzasz 
wystarczająco duŜo czasu na zabawie ze swoją rodziną tworząc 
nowe, róŜne charaktery. 
 

CO NOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ TAMAGOTCHI 
Na stronie Tamagotchi Familitchi moŜesz odwiedzić wyspę Tama & Earth 
Expo!! Tamagotchi mieszkający na Tama Planecie stworzyli Tama & Earth 
Expo, aby nauczyć się więcej o Ziemi i jej róŜnych regionach. Na EXPO 
Tamagotchi zdobywają doświadczenie i wiedzę o róŜnych krajach na Ziemi, 
m.in. wesołych miejscach do zabawy, wyśmienitym jedzeniu i wielu 
zwyczajach kaŜdego z krajów.  
Na Tama & Earth Expo moŜesz odwiedzać sklepy z US, Europy i Japonii, 
Azji i całego świata. Podczas odwiedzania kaŜdego ze sklepów moŜesz się 
cieszyć wszystkimi rodzajami gier i zdobywać pamiątki z całego świata. 
Dowiesz się z pierwszej ręki, jak Tamagotchi zdobywają doświadczenie  
o naszej kulturze i języku. 
Ciesz się poznawaniem TAMA EXPO! 
 



• Zakupy TV  
Wciśnij przycisk B, aby wybrać ikonę TV SHOPING – Zakupy TV i kupować produkty  
z TV. MoŜesz wybierać produkty na ekranie uŜywając przycisku A do przewijania  
i przycisku B do wyboru. Za kaŜdym razem, kiedy oglądasz TV będą dostępne nowe 
produkty.  
Uwaga: W wersji Familitchi nie ma limitu na ilość produktów, jaką moŜesz nabyć. 
MoŜesz kupić tyle produktów ile tylko chcesz, uŜywając punków Gotchi. 
 
 
 
 
 
 
 

• SPOTKANIA 
Wciśnij przycisk B, aby wybrać ikonę DATING SHOW – Spotkania. Najpierw wybierz 
postać ze swojej rodziny Tamagotchi, dla której chciałbyś znaleźć partnera. Pojawi się 
Otokitchi swatka i przedstawi partnera. Jeśli zgadzasz się na propozycję wciśnij przycisk 
B, aby wybrać opcję MARRY - Ślub i Tamagotchi weźmie ślub. 
Uwaga: opcję SPOTKANIA moŜesz wybrać tylko wtedy, gdy Twoja postać stała się 
dorosła i osiągnęła wiek, w którym moŜe wziąć ślub. Otokitchi przedstawia róŜnych 
kandydatów Tamagotchi. MoŜesz próbować spotkań do 3 razy dziennie, aby znaleźć 
idealnego partnera. 
 
 

• PODRÓśE 
Wciśnij przycisk B, aby wybrać TRAVEL SHOW - PodróŜe do swoich ulubionych miejsc.  
Podczas podróŜowania rozwój Twoich Tamagotchi zatrzyma się, aŜ do momentu kiedy 
wrócą z podróŜy.  
Wciśnij przycisk C, aby wrócić z podróŜy.  
Uwaga: Opcja PODRÓśE działa tak samo jak funkcja PAUSE MODE z poprzedniej wersji. 
 
 
 

LISTA PRZYJACIÓŁ 
UŜyj przycisku A, aby wybrać ikonę FRIENDS LIST – Lista przyjaciół i przycisku B, aby przejrzeć listę 
przyjaciół i historię rodziny.  
 

• PRZYJACIELE 
UŜyj przycisku A, aby wyselekcjonować przyjaciół. Wciśnij przycisk B, aby sprawdzić poziom przyjaźni. 
Poziom przyjaźni wzrasta, jeśli nawiązujesz więcej połączeń z innymi Familitchi. Poziomy przyjaźni są 
pokazane poniŜej.  
 

 
                                         Znajomy             Przyjaciel      Najlepszy przyjaciel 

 
Jeśli połączysz się więcej niŜ z 50 przyjaciółmi, pojawi się komunikat SORRY! LIST IS FULL  
– Przepraszam, lista jest pełna. W takiej sytuacji musisz usunąć jednego ze swoich przyjaciół, jeśli 
chcesz dodać dane nowego. Wciśnij przycisk A, aby przewinąć listę przyjaciół. Wciśnij przycisk B, aby 
wybrać kontakt, który chcesz usunąć. Potwierdź wybór wybierając przycisk YES – Tak, a następnie 
SURE – Na Pewno.  
 
 



• PAMIĘĆ 

 MoŜesz przeglądać historię swojej rodziny Tamagotchi. Wciśnij przycisk B, aby wybrać 
opcję MEMORY – Pamięć i moŜesz obejrzeć swoich poprzednich Tamagotchi, którzy juŜ nie są pod 
Twoja opieką. 
 

• PO ŚLUBIE 
Jak tylko znajdziesz partnera dla jednego ze swoich dorosłych Tamagotchi (za pomocą podczerwieni 
lub opcji SPOTKANIA), Twoje pozostałe postacie wrócą na Planetę Tamagotchi. Dwoje poślubionych 
Tamagotchi niedługo stanie się rodzicami i powstanie nowe jajko. Narodzi się nowa generacja 
Tamagotchi. 

 
 JEŚLI  TWOJE TAMAGOTCHI UMIERA 
Jeśli niewłaściwie dbasz o swoich Tamagotchi, czasami mogą się rozzłościć i zdecydować 
wrócić do domu na Planetę Tamagotchi.  
Jeśli chcesz zacząć od początku wciśnij i przytrzymaj przycisk A i C jednocześnie, aŜ 
pojawią się nowe jajka. Tamagotchi wyklują się po kilku minutach. 
Uwaga: Opiekuj się dobrze swoimi Tamagotchi, poniewaŜ ci, którzy odeszli na Planetę 
Tamagotchi nie będą chcieli wrócić do Ciebie.  
 
 

• NOWE FUNKCJE PRZYCISKÓW 
Po wciśnięciu przycisku C na głównym ekranie zobaczysz róŜne rodzaje działań dla Twoich Tamagotchi. 
Te działania będą się zmieniać zaleŜne od procentowego stopnia więzów Twojej rodziny. WyŜszy 
wskaźnik więzi pozwoli podejmować ekstra działania.  
 

• TYPY RODZIN 
W wersji Familitchi, w zaleŜności od tego jak opiekujesz się swoją rodziną, moŜe się ona stać 
specyficzna. Typy rodzin: Nina, Sumo, Maleńka. Te rodziny mogą się pojawić, jeśli nie opiekujesz się 
zbyt dobrze swoimi Tamagotchi. Przykładem słabej troski moŜe być ignorowanie ich, przekarmienie 
lub niedoŜywienie.  
 

JAK USTAWIĆ CZAS 
Aby zobaczyć aktualny czas wciśnij przycisk B.  
Aby zmienić czas wciśnij przycisk B, aby zobaczyć aktualny czas. Wciśnij i przytrzymaj 
przyciski A i C jednocześnie, aŜ pojawi się podświetlony moduł daty. UŜyj przycisku  
A do przewijania i przycisku B do wyboru/ustawienia daty.  
Wybierz 12 lub 24 godzinny format czasu. 

 
RESETOWANIE 

Kiedy resetować? 
• Kiedy po raz pierwszy aktywujesz swoje Tamagotchi. 
• Kiedy ekran jest niewyraźny, obrazek się zatrzymuje i nie znika po kilku minutach.  
• Kiedy wymieniasz baterie. 

 
Po wciśnięciu przycisku RESET wybierz DOWNLOAD lub RESET. Jeśli wybierzesz DOWNLOAD Twoje 
Tamagotchi zacznie dalsze Ŝycie od momentu ostatniego waŜnego wydarzenia (pobudka, dorastanie, 
komunikacja na podczerwień). Jeśli wybierzesz RESET Twoje Tamagotchi zacznie Ŝycie od początku,  
a pamięć zostanie wykasowana (punkty Gotchi, Produkty, Lista Przyjaciół).  
Dzieci prosimy o uzyskanie pozwolenia rodziców przez zalogowaniem się na stronie w Internecie.  
 
 
 
 
 



JAK WYMIENIĆ BATERIE 

  
Zabawka wymaga 1 baterii typu CR-2032 3V. UŜywając małego śrubokrętu odkręć śrubki w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Usuń osłonę zgodnie z rysunkiem i wyjmij zuŜytą baterię. 
Umieść nową baterię zgodnie z rysunkiem.  
Uwaga: Jeśli wymieniasz baterię upewnij się, Ŝe uŜywasz nowej. 
Uwaga: Nie ma potrzeby wymiany baterii przed aktywowaniem Tamagotchi po raz pierwszy. 
Uwaga: Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie mogą być szkodliwe jeśli zostaną połknięte.  
 

 
 

DŹWIĘK WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk A i C jednocześnie. 
Wybierz ON (WŁĄCZONY) lub OF (WYŁĄCZONY). 
 
W celu ochrony środowiska prosimy wyrzucać ten produkt do specjalnie oznaczonych pojemników  
w Twojej okolicy.  
 

 
 
 

 

OstrzeŜenie: Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniŜej 3 lat – zawiera małe elementy, które 
mogą zostać połknięte oraz szklane elementy. UŜywaj ostroŜnie. Kolory, zawartość i ozdoby 
zawartości mogą się zmieniać. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne w Twoim kraju. 
Zachowaj opakowanie, poniewaŜ zawiera waŜne informacje. UŜywaj wyłącznie baterii tego 
samego typu zgodnie ze wskazówkami. Baterie naleŜy instalować zgodnie z oznaczeniem 
biegunów polaryzacji (zobacz rysunek). Nie naleŜy zwierać przewodów. Nie naleŜy ładować baterii 
do tego nie przeznaczonych. Baterie akumulatorowe naleŜy usunąć z zabawki przed rozpoczęciem 
ich ładowania. Ładowanie akumulatorów musi się odbywać pod nadzorem osób dorosłych. Nie 
naleŜy mieszać róŜnych typów baterii oraz baterii nowych ze zuŜytymi. Usuń zuŜyte baterie  
z zabawki i usuń wszystkie baterie, jeśli zabawka nie będzie uŜywana przez dłuŜszy czas. Nadzoruj 
dzieci, jeśli wymieniają baterie samodzielnie, aby upewnić się, Ŝe postępują zgodnie ze 
wskazówkami. Przechowuj nowe baterie w opakowaniu poza zasięgiem metalowych obiektów, 
które mogłyby spowodować zwarcie. Uwaga: Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie 
mogą być szkodliwe, jeśli zostaną połknięte. Wyprodukowano w Chinach. Importer: TM Toys Sp. 
z o.o., Ul. Pomorska 144, 70-812 Szczecin. 


