
Dowiedz się jak działam

Instrukcja obsługi



INSTRUKCJA OBSŁUGI MECHANIZMU GRAJĄCEGO
model MR03

Dziękujemy za wybranie produktu marki Szumisie® z wyciszającymi 
kołysankami, muzyką klasyczną i szumami. Bezpieczeństwo jest dla nas 
najważniejsze. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi 
przed użyciem produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

W skład zakupionego zestawu wchodzi urządzenie odtwarzające oraz 
pluszowa przytulanka. 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
Rzep otwierający kieszonkę na urządzenie odtwarzające znajduje się 
z tyłu pluszaka, pod szwem jego ubranka. Kiedy urządzenie znajduje się 
w kieszonce, nie ma potrzeby jego wyciągania aż do czasu zmiany baterii 
lub prania pluszaka. Urządzeniem można sterować poprzez naciśnięcie 
pluszaka w miejscu, gdzie wyczuwalny jest przycisk mechanizmu 
odtwarzającego.

INFORMACJE OGÓLNE
Szumisie® zostały zaprojektowany, aby pomóc małym dzieciom 
w wyciszeniu i zasypianiu. Miś odtwarza 8 najpopularniejszych 
kołysanek   oraz  10 specjalnie wybranych utworów muzyki klasycznej. 
Na mechanizm grający można również zarejestrować nagranie własne.  
Oprócz kołysanek mechanizm odtwarza również 5 naszych usypiających 
szumów. Wszystkie ustawienia można zmienić poprzez naciśnięcie 
wielofunkcyjnego przycisku urządzenie odtwarzające znajdującego się 
w jego centralnej części. 

Urządzenie odtwarzające pracuje w trzech trybach: 
1. tryb kołysanek
2. tryb muzyki klasycznej
3. tryb szumów

Szczegółową instrukcję obsługi urządzenia znajdziesz w dalszej części 
dokumentu.

PODSTAWOWE FUNKCJE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO:
• 3 tryby: kołysanki, muzyka klasyczna i szumy
• możliwość  nagrania własnego
• wyciszanie po ok. 30 minutach 
• regulacja głośności

DODATKOWE FUNKCJE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO:
• komunikaty głosowe ułatwiające obsługę urządzenia
• niewielka dioda LED do sygnalizacji nagrywania własnego
• czujnik snu (tylko w trybie szumów)

PRZED PIERWSZYM I KAŻDYM KOLEJNYM UŻYCIEM
Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie poszczególne części produktu, 
w celu wykrycia ewentualnych defektów. W razie wykrycia wady produktu, 
niezwłocznie zaprzestań użytkowania oraz skontaktuj się z producentem. 
Opakowanie produktu nie stanowi części produktu i nie jest zabawką. 
Przed wręczeniem dziecku zabawki, należy usunąć całe opakowanie.

MONTAŻ URZĄDZENIA W PLUSZAKU
Urządzenie odtwarzające powinno być włączone tylko kiedy znajduje się 
w kieszeni pluszaka. Aby włożyć urządzenie należy odpiąć rzep i umieścić 
urządzenie w kieszonce. Rzep musi być zawsze zamknięty, aby urządzenie 
odtwarzające nie dostało się w dziecięce ręce.

MONTOWANIE BATERII
Urządzenie odtwarzające jest zasilane za pomocą trzech baterii typu AAA 
o napięciu 1.5V lub trzech akumulatorków o rozmiarze AAA o napięciu 
1.2V. Zestaw nie zawiera baterii ani ładowarki. Montaż i wymiana baterii 
mogą być wykonane tylko przez osobę dorosłą. 
1. odkręć śrubokrętem krzyżakowym (PZ 1) jedną śrubkę blokującą 

klapkę ochronną na tyle urządzenia odtwarzającego
2. umieść 3 baterie AAA 1.5V lub 3 akumulatorki AAA 1.2V 

we wnętrzu obudowy. Zwróć uwagę na właściwe ułożenie 
i polaryzację baterii (oznaczenie +/-)

3. przykręć śrubkę na klapce ochronnej tak, aby uniemożliwić dostęp 
do baterii w czasie używania mechanizmu

Uwaga:
• nie wyjmuj baterii od strony sprężynki, ponieważ bateria lub 

sprężynka mogą ulec uszkodzeniu
• nie podważaj baterii za pomocą innych przedmiotów, ponieważ 

może ona ulec uszkodzeniu i stać się niebezpieczna. Uszkodzenie 
folii izolacyjnej na baterii może doprowadzić do zwarcia i silnego 
nagrzania się baterii lub sprężynki

• przed użyciem baterii, sprawdź czy nie są mechanicznie uszkodzone
• baterie należy wkładać od strony sprężynki, ściskając ją
• wyjmowanie baterii powinno następować w odwrotnej kolejności 

- delikatnie przesuwamy baterię w stronę sprężynki (ściskając ją) 
i unosimy baterię

Wymień baterie, jeśli:
• pogorszyła się jakość dźwięku;
• obniżyła się głośność dźwięku;
• utwory kończą się przed ustalonym czasem;
• urządzenie odtwarzające się nie włącza;
• resetują się ustawienia urządzenia (tryb, utwór i poziom głośności),  

a po każdym włączeniu urządzenia słyszysz „instrukcję obsługi”

BEZPIECZEŃSTWO BATERII
• trzymaj baterie poza zasięgiem dziecka
• instalacją, wymianą baterii i ładowaniem akumulatorków powinna 

zajmować się tylko osoba dorosła
• wymieniaj baterie tylko na nowe, wcześniej nieużywane
• nie mieszaj baterii różnych firm, różnych rodzajów lub o nierównym 

stanie naładowania
• sprawdź czy baterie nie są uszkodzone. uszkodzenie folii izolacyjnej 

na baterii może doprowadzić do zwarcia i silnego nagrzania się 
baterii lub sprężynki



• korzystaj tylko z wysokiej jakości baterii alkalicznych lub 
akumulatorków.  Dopuszczalne jest jedynie stosowanie baterii 
w rozmiarze AAA i napięciu 1,5 v  (np. energizer ultimate lithium) 
lub akumulatorków nimh  w rozmiarze AAA i napięciu 1,2 v (np. 
panasonic eneloope bk-4mcce)

• nie mieszaj starych i nowych baterii
• nie mieszaj akumulatorków o różnym poziomie naładowania
• sprawdź polaryzację baterii (+/-) przed ich włożeniem do urządzenia
• nie wolno ładować baterii zwyczajnych bądź alkalicznych - może 

dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji
• podczas ładowania akumulatorków, zawsze korzystaj z odpowiedniej 

ładowarki
• przed ładowaniem akumulatorków, wyciągnij je z zabawki
• nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie gorąca, promieni 

słonecznych bądź innych źródeł ciepła
• nie wrzucaj baterii ani akumulatorów do ognia
• jeśli nie używasz mechanizmu odtwarzającego przez dłuższy okres, 

wyjmij z niego baterie lub akumulatory
• zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio utylizować
• nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, 

należy je oddać w  miejsce zapewniające odpowiednią ich utylizację
• nie należy zwierać zacisków zasilania w bateriach lub akumulatorach

STEROWANIE 
Sterowanie pracą urządzenia odtwarzającego odbywa się ręcznie.  
Wszystkie ustawienia można kontrolować poprzez naciśnięcie 
wielofunkcyjnego przycisku urządzenia odtwarzającego. 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO
1. włączenie urządzenia odtwarzającego: przytrzymaj przycisk przez 

0,5-2 sekundy i puść (dźwięk będzie odtwarzany przez 30 minut)
2. wyłączenie urządzenia odtwarzającego: przytrzymaj przycisk przez 

0,5-2 sekundy i puść 

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia (lub po wymianie baterii), odtwarza 
się instrukcja obsługi, a następnie pierwsza kołysanka. Instrukcję obsługi 
możesz pominąć naciskając przycisk 1x. Wówczas urządzenie zacznie 
odtwarzać kołysankę, nucankę lub szum. Dodatkowo można ją odtworzyć 
naciskając przycisk dłużej niż  5 sekund, gdy urządzenie będzie wyłączone. 

AUTOWYŁĄCZANIE
Po około 30 minutach od naciśnięcia przycisku urządzenie się 
automatycznie wyłącza. Gdy 30 minut minie w trakcie odsłuchiwania 
utworu, urządzenie odtwarza utwór do końca i dopiero się wyłącza. 
Szumy wyciszają się po 30 minutach, przez około 2 minuty następuje 
łagodne ściszanie, a następnie wyłączenie. Jeżeli w czasie odtwarzania 
użytkownik naciśnie przycisk to nastąpi przedłużenie czasu o 
kolejne 30 minut. Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 12h.
Urządzenie pamięta, na którym utworze skończono odtwarzanie.  

Po włączeniu, urządzenie zawsze odtwarza od  początku utwór, który był 
odtwarzany, gdy wyłączano urządzenia (lub kolejny utwór, jeżeli poprzedni 
został odtworzony do końca przed wyłączeniem).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI (+/-):
• aby zmienić głośność urządzenia odtwarzającego, po jego włączeniu 

wciśnij przycisk i przytrzymaj tak długo, aż dźwięk osiągnie 
oczekiwany poziom głośności

• powtarzanie powyższej czynności będzie powodować, na przemian, 
podgłaśnianie bądź przyciszanie utworów

• po kolejnym włączeniu urządzenia odtwarzającego, natężenie 
dźwięku i jego rodzaj są automatycznie ustawione na ostatnio 
wybranych wartościach

Ustawienia resetują się w momencie wyjęcia baterii.

CZUJNIK SNU (tylko w trybie szumów)
Po 30 minutach szumienia, dźwięk zacznie się stopniowo wyciszać do 
momentu wyłączenia. Jeśli Twoje dziecko zacznie się budzić, ten sam 
dźwięk zacznie stopniowo szumieć do momentu osiągnięcia wcześniej 
ustawionej głośności. Szumiś będzie szumiał przez kolejne 30 minut. Ten 
proces będzie się powtarzał przez 12 godzin lub do momentu wyłączenia 
mechanizmu.

LISTA KOŁYSANEK UTWORÓW MUZYKI KLASYCZNEJ I SZUMÓW

Kołysanki Muzyka klasyczna Szumy

1 Idzie niebo ciemną 
nocą

Turkish March Szumisiowy

2 Już gwiazdy Minuet  in F Major  Różowy

3 Ach śpij Komm Lieber Mai 
und Mache

Fal morskich

4 Twinkle twinkle Ave Verum Corpus Deszczu

5 Bajka iskierki Minuet in G Major Bijącego serca

6 Stary niedźwiedź Eine Kleine Nachtmu-
sik KV525

 

7 Jadą misie Eine Kleine Nacht-
music KV 525 – II 

Romanze    

 

8 Panie Janie Eine Kleine Nachtmu-
sic KV 525 – IV 

Rondo  

9 Sonata No. 16 in C 
Major K545 

10 12 Variations on “Ah, 
vous dirai-je, Maman” 

K265

9 Nagranie własne



TRYBY PRACY URZĄDZENIA ODTWARZAJĄCEGO 
Urządzenie odtwarzające pracuje w trzech trybach: 
1. tryb kołysanek
2. tryb muzyki 
3. tryb szumów
 
Przechodzenie pomiędzy trybami następuje przez szybkie kliknięcie 
w przycisk 4x, gdy urządzenie jest włączone.

ZMIANA KOŁYSANEK, NUCANEK I SZUMÓW
• urządzenia odtwarzające odtwarza 8 różnych kołysanek, 8 nucanek  

oraz 5 szumów
• aby zmienić utwór po włączeniu urządzenia odtwarzającego, 

przyciśnij szybko 2x
• powtarzanie czynności spowoduje przełączanie na kolejny utwór
• aby przejść do poprzedniego utworu – przyciśnij szybko przycisk 1x 

NAGRANIE WŁASNE:
• by rozpocząć nagrywanie przyciśnij przycisk 3x, gdy urządzenie jest 

wyłączone 
• by zakończyć nagrywanie przyciśnij przycisk 1x 
• jeżeli chcesz usunąć nagranie, stwórz nagranie krótsze niż 2 sekundy 

– wtedy żadne nagranie nie zostanie zapisane

• maksymalna długość nagrania własnego wynosi 4 minuty
• urządzenie zapamiętuje jedno nagranie własne; aby nagrać kolejne, 

skasuj poprzednie poprzez stworzenie nowego nagrania krótszego 
niż 2 sekundy i nagraj nowe własne nagranie postępując według 
powyższych kroków

• rozpoczęcie nagrywania jest równoznaczne ze skasowaniem 
nagrania poprzedniego (nadpisanie zapamiętanego nagrania)

• nagranie własne jest traktowane tak jak kołysanki i muzyka 
klasyczna, odtwarza się w kolejności

• niewielka dioda led do sygnalizuje tryb nagrania  własnego.  (dioda 
miga  przed rozpoczęciem nagrywania i świeci przez cały czas 
nagrywania. po zakończeniu nagrywania dioda gaśnie)

ODTWORZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone.

JAK PRAĆ
Wszystkie produkty z kolekcji Szumisie® wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów nadających się do prania. Pierz zabawkę w temperaturze 
maksymalnie 40 stopni po uprzednim wyjęciu urządzenia odtwarzającego. 

UWAGA! Przed praniem należy bezwzględnie wyjąć urządzenia 
odtwarzające z pluszaka.  Urządzenie, które uległo zalaniu wodą nie nadaje 
się do użytku i należy je wyrzucić, zgodnie z zasadami utylizacji sprzętu 
elektronicznego.

Nasze produkty można prać w maksymalnej temperaturze 40°C/ 104°F.
W  celu zachowania oryginalnego kształtu produktu po upraniu zaleca się 
lekkie rozciągnięcie materiału. 

Upewnij się, że kieszonka jest całkowicie sucha zanim włożysz do niej  
urządzenie odtwarzające. 
• produktów nie należy prać w pralko-suszarce
• produktów nie należy prasować
• produktów nie należy prać chemicznie

OSTRZEŻENIE!
Urządzenia odtwarzające nie jest zabawką!
• może być stosowane tylko po bezpiecznym schowaniu we wnętrzu 

pluszaka
• trzymaj urządzenie poza zasięgiem dziecka
• dokładnie sprawdź czy kieszonka na mechanizm jest dobrze 

zamknięta zanim dasz zabawkę dziecku

WAŻNE: Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie swojego dziecka!

GWARANCJA
Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta. Okres 
przedawnienia dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wynosi 
zasadniczo 2 lata. Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód zakupu. 
Produkt nie podlega gwarancji w przypadku niewłaściwego użytkowania 
lub po nieautoryzowanych naprawach. Instrukcję obsługi należy zachować 
jako źródło późniejszych informacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie odtwarzające podlega systemowi utylizacji zgodnemu 
z dyrektywą 2012/19/UE (EEE). Produkt nie nadaje się do utylizacji razem 
z odpadami z gospodarstwa domowego i powinien zostać przekazany do 
punktu zbiórki ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego).  
Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko oraz 
zdrowie  i życie ludzi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących recyklingu ZSEE należy skontaktować się z przedstawicielem 
władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym 
produkt został zakupiony.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Szumisie sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że zabawka oraz urządzenie 
wytwarzające dźwięk  jest zgodne z dyrektywą zabawkową 2009/48/
WE , z art. 1 dyrektywy 2014/35/UE oraz z art. 6 dyrektywy  
2014/30/UE.  Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: szumisie.pl/deklaracja-zgodności

Szumisie Sp. z o.o. - Jamno 73 B 99-400 Łowicz Polska
biuro@szumisie.pl
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