
Tieni delicatamente la mano sul muso del tuo maialino e annuserà.
Tócale el hocico durante 2 o 3 segundos y tu amiga Pig te dará un beso.
Segure suavemente a mão no focinho do seu Porco e ele irá farejar.
Κρατήστε απαλά το χέρι σας μπροστά στο ρύγχος του σας για να σας μυρίσει.
Elinizi nazikçe burnuna götürdüğünüzde Domuz Yavrusu koklar.

Continua a farlo e alla fine starnutirà!
¡Si mantienes la mano cerca suficiente tiempo, acabará estornudando!

Continue a fazer isto e ela eventualmente irá espirrar!
Συνεχίστε να το κάνετε αυτό και στο τέλος θα φτερνιστεί!

Bunu yapmaya devam ederseniz sonunda hapşırır!

Tocca il muso del tuo maialino per 2-3 secondi e ti bacerà.
Tócale el hocico durante 2 o 3 segundos y tu amiga Pig te 
dará un beso.
Toque no focinho do seu Porco durante 2-3 segundos e ela 
irá dar um beijinho.
Αγγίξτε το ρύγχος του για 2-3 δευτερόλεπτα και θα σας 
δώσει φιλάκι.
Burnuna 2-3 saniye dokunduğunuzda sizi öper

Per nutrire il tuo maialino, spingi delicatamente la bottiglia nella sua bocca. Il suo 
musino si muoverà e emetterà suoni soddisfatti.
Para darle de comer a tu amiga Pig, colócale con cuidado el biberón en la boca. 
¡Moverá el hocico y gruñirá de satisfacción!
Para alimentar o seu Porco, empurre suavemente a Garrafa para dentro da sua 
Boca. O focinho dela abanará e ela fará sons satisfeitos.
Για να ταίσετε το γουρουνάκι σας, σπρώξτε απαλά το μπουκαλάκι στο στόμα του. Το 
ρύγχος του κουνιέται και κάνει ήχους ευχαρίστησης. 
Domuz Yavrusunu beslemek için Biberonu ağzına tutun. Burnunu oynatıp mutlu 
sesler çıkaracak.

Per guardare il tuo maialino ballare a ritmo della musica, dagli 
una pacca sulla spalla!
Si quieres que tu amiga Pig se ponga a bailar, ¡basta con que le 
des una palmadita en el lomo!
Para ver o seu Porco dançar com música, basta dar-lhe uma 
festinha nas costas!
Για να παρακολουθήσετε το γουρουνάκι σας να χορεύει μαζί με 
τη μουσική, απλώς δώστε της ένα απαλό πάτημα στην πλάτη!
Domuz Yavrusunun müzikk eşliğinde dans etmesini izlemek için 
sırtına ha fçe vurmanız yeterli!

Guarda il tuo maialino camminare semplicemente dandogli una 
pacca sulla spalla! Tieni il guinzaglio e guarda dove ti porta!
Dale una palmadita en el lomo para que camine. ¡Sujeta la correa 
y a ver a dónde te lleva!
Veja o seu Porco a andar dando-lhe uma festinha nas costas! 
Segure a trela e veja para onde ela o leva!
Παρακολουθήστε τo γουρουνάκι σας να περπατάει, θα ξεκινήσει 
δίνοντάς του ένα απαλό πάτημα στην πλατούλα! Κρατήστε το 
λουράκι και δείτε πού σας πηγαίνει!
Sırtını ha fçe vurduğunuzda Domuz Yavrusu yürümeye       
başlıyor! Kayışı tuttuğunuzda sizi gezdiriyor!
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Selezionare uno dei due premendo l' "interruttore di accensione". 
Elige una de las dos opciones pulsando el botón de modo.

Selecione um dos dois pressionando a tecla "Interruptor de modo".
∆ιαφορετικά επιλέξτε να πατήσετε το ‹‹∆ιακόπτη Λειτουργίας››. 

Seçimi "Mod Düğmesi" ile yapabilirsiniz.

ON OFF TRY-ME
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Collega delicatamente il guinzaglio agganciandolo al collare. Premi 
l'interruttore di accensione. 
Enganchar con cuidado la correa a la argolla del collar.
Conecta suavemente a Trela, encaixando no Laço da coleira.
Συνδέστε απαλά το λουράκι πάνω στη θηλειά του κολάρου.
Kayışı nazikçe tasmaya takın.

MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
 Modo de descanso .  MODO DE SUSPENSÃO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ .  UYKU MODU

MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
 Modo de descanso .  MODO DE SUSPENSÃO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ .  UYKU MODU

ALIMENTAZIONE . Dale de comer
ALIMENTAR . ΤΑΙΣΜΑ . BESLEME

ALIMENTAZIONE . Dale de comer
ALIMENTAR . ΤΑΙΣΜΑ . BESLEMEBATTERIE . PILAS . PILHAS

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ . PİLLER
BATTERIE . PILAS . PILHAS

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ . PİLLER
CAMMINA . Paseos . andar

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ .YÜRÜME   
CAMMINA . Paseos . andar

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ .YÜRÜME   
BALLA . Bailes . dançar 

ΧΟΡΟΣ . DANS ETME
BALLA . Bailes . dançar 

ΧΟΡΟΣ . DANS ETME

3x AA/R6 

Richiede 3 batterie AA / R6. (Batterie incluse) Cacciavite a croce (non incluso) necessario per sostituire le 
batterie.

Incluye tres pilas provisionales para la función «pruébame». Pilas de recambio no incluidas. Funciona 
con tres pilas AA/R6. Se necesita un destornillador de estrella (no incluido) para cambiar las pilas.

3x pilhas temporárias incluídas para função de teste Pilhas de substituição não incluídas. São 
necessárias 3 x pilhas AA/R6. É necessária uma chave de fendas de cabeça cruzada (não incluída) 
para substituir as pilhas. 

Απαιτούνται 3 x μπαταρίες τύπου ΑΑ/R6. (Οι μπαταρίες περιέχονται). Για να αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες θα χρειαστείτε σταυροκατσάβιδο (δεν περιέχεται).

3 adet AA/R6 tipi pille çalışır (dahildir). Pil değiştirmek için yıldız tornavida gerekir (dahil değildir).

1. Sensore posteriore - Sensor trasero - Sensor traseiro
 Πίσω Αισθητήρας - Sırt Algılayıcısı

2. Collare ad anello - Anilla del collar  - Laço da coleira
 Θηλειά Κολάρου -  Tasma

3. Interruttore di accensione - Interruptor de selección de 
modalidad - Interruptor de seleção de modalidade

 ∆ιακόπτης Λειτουργίας - Mod Düğmesi

4. Sensore del muso - Sensor del hocico - Sensor do 
focinho - Αισθητήρας Ρύγχους - Burun Algılayıcısı 

5. Bocca - Boca - Boca - Στόμα - Ağız

6. Vano batterie - Compartimento de las pilas
 Compartimento das pilhas (retirar tampa)
 Χώρος Μπαταρίας - Pil Bölmesi

7. Interruttore ON / OFF / TRY-ME PROVAMI
 Interruptor ON-OFF-PRUÉBAME - Interruptor 

ON-OFF-EXPERIMENTA-ME  - ∆ιακόπτης ON/OFF/TRY-ME
 ON/OFF/TRY-ME (AÇIK/KAPALI/BENİ DENE) Düğmesi

8. Bottiglia - Biberón - Biberão - Μπουκαλάκι - Biberon

9. Guinzaglio  - Correa - Trela - Λουράκι - Kayış

Batterie incluse
Pilas incluidas
Pilhas incluídas+
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CONTENUTO: • 1X GIOCATTOLO ELETTRONICO • 2X ACCESSORI • 1X MANUALE DI ISTRUZIONI • 
3 BATTERIE AA (R6)

CONTENIDO: • 1X JUGUETE ELECTRÓNICO • 2X ACCESORIOS • 1X MANUAL DE INSTRUCCIONES
• 1X INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS • 3X PILAS AA (R6)

CONTEÚDO: • 1X BRINQUEDO ELETRÓNICO • 2X ACESSÓRIOS • 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES    
• 1X INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS • 3X PILHAS AA (R6)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: •1X ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι • 2X ΑΞΕΣΟΥΑΡ • 1X ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ • 3X 
AA (R6) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

İÇINDEKILER: •1X ELEKTRONIK OYUNCAK • 2X AKSESUAR • 1X KULLANIM KILAVUZU • 3X AA 
(R6) PIL

WWW.LITTLELIVEPETS.COM
MANUALE DI ISTRUZIONI
FOLLETO DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ
KULLANIM KILAVUZU

MANUALE DI ISTRUZIONI
FOLLETO DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ
KULLANIM KILAVUZU

Il tuo pig . Tu amiga Pigo . teu porcoIl tuo pig . Tu amiga Pigo . teu porco

Alimentazione . Cuidados  .  acarinhar • ΑΝΑΤΡΟΦΗ • BAKIMAlimentazione . Cuidados  .  acarinhar • ΑΝΑΤΡΟΦΗ • BAKIM
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Cammino!  ¡Camino!Eu ando!ΠΕΡΠΑΤΑΩ!YÜRÜYORUM!

Cammino!  ¡Camino!Eu ando!ΠΕΡΠΑΤΑΩ!YÜRÜYORUM!

MANGIO!

¡Como!

Eu como!

ΤΡΩΩ!

BESLENİYORUM!

MANGIO!

¡Como!

Eu como!

ΤΡΩΩ!

BESLENİYORUM!

ANNUSO! 

¡Te acaricio con 

la nariz!

Eu acaricio!

ΡΟΥΘΟΥΝΙΖΩ!

KOKLUYORUM!

ANNUSO! 

¡Te acaricio con 

la nariz!

Eu acaricio!

ΡΟΥΘΟΥΝΙΖΩ!

KOKLUYORUM!

Secondi
Segundos
Segundos

∆ευτερόλεπτα
Saniye

Quando viene lasciato solo, emetterà rumori stanchi e si 
addormenterà. Sveglialo in qualsiasi momento:
Cuando se queda sola, emite sonidos de cansancio 
y se duerme. Para despertarla:
Quando deixado sozinho, fará ruídos de cansaço e irá 
dormir. Acorda a qualquer momento ao:
Όταν μείνει μόνο του, θα κάνει ήχους κούρασης και θα 
κοιμηθεί. Ξυπνήστε το ανά πάσα στιγμή με τον παρακάτω 
τρόπο:
Yalnız bırakıldığında Domuz Yavrusu yorgun sesler       
çıkarıp uykuya dalar. Onu uyandırmak için:

26366-GP-R2

IT - Suggerimento: il tuo maialino cammina da solo, quindi assicurati di non tirare troppo il guinzaglio o 
potresti rischiare di farlo cadere. Evita di mettere le dita vicino all'area di movimento delle zampe anteriori del 
maialino. ES - Consejo: tu cerdita anda sola, así que asegúrate de no tirar de la cuerda demasiado para 
evitar que se caiga. Evita colocar los dedos cerca del área de movimiento de las patas delanteras de la 
cerdita. PT - Dica: A Porquinha anda sozinha, portanto certifica-te de não puxar a trela com força para evitar 
que ela caia.  Evita colocar os dedos perto da área de movimento das patas anteriores da Porquinha. EL - 
Συμβουλή: Η γουρουνίτσα σας περπατάει μόνη της, οπότε βεβαιωθείτε οτι δεν τραβάτε το λουρί της 
υπερβολικά καθότι υπάρχει ο κίνδυνος να την ρίξετε κάτω. Αποφύγετε να τοποθετείτε τα δάχτυλα σας κοντά 
στην περιοχή κίνησης των μπροστινών ποδιών της γουρουνίτσας. TR - İpucu: Domuz kendisi yürür, o yüzden 
Kayışını fazla çekiştirmeyin, yoksa devrilmesine neden olabilirsiniz. Domuzun ön bacaklarındaki hareket 
alanına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.



Για καλύτερη απόδοση και για την αποφυγή πιθανής δυσλειτουργίας, μην περιορίζετε την 
κίνηση των ποδιών ή του ρύγχους.
Το γουρουνάκι δε λειτουργεί όπως  στις οδηγίες. Το γουρουνάκι σας κινείται αργά ή καθόλου:
• Βεβαιωθείτε πάντα ότι ο διακόπτης είναι στο «ON», όχι στη θέση «OFF» ή «TRY 
ME».
• Η μπαταρία ενδέχεται να τελειώνει. Οι μπαταρίες που έχουν σχεδόν τελειώσει 
ενδέχεται να μην επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία του προϊόντος.
– Τοποθετήστε 3 νέες μπαταρίες όπως περιγράφεται στη σελίδα "Μπαταρίες" 
αυτού του εγχειριδίου.
– Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένες στη σωστή πολικότητα.
Το γουρουνάκι σας μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου. Σε αυτήν την περίπτωση:
• Γυρίστε το διακόπτη από το «ON» στο «OFF» και μετά επιστρέψτε το στο «ON» 
.
Το άγγιγμα του ρύγχους ή το πάτημα στη πλάτη δεν δίνει κίνηση ή ήχους:
• Βεβαιωθείτε ότι χαϊδεύετε την περιοχή που βρίσκεται ο αισθητήρας του 
ρύγχους στη μύτη του γουρουνιού ή την περιοχή του πίσω αισθητήρα στην 
πλάτη του (ανατρέξτε στο διάγραμμα αυτού του εγχειριδίου).
• Αυξήστε την περιοχή επαφής του χεριού σας με το ρύγχος.
Το γουρουνάκι δεν αποκρίνεται στο αξεσουάρ μπουκαλάκι ταίσματος:
• Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε την άκρη του μπουκαλιού στο στόμα του 
γουρουνιού.
• Βεβαιωθείτε ότι το μπουκάλι είναι προσανατολισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως 
φαίνεται στην ενότητα «Ταίσμα» αυτού του εγχειριδίου.
• Οι κινήσεις και οι ήχοι στο τάισμα θα συμβούν μόνο μία φορά, όταν το 
μπουκάλι ωθείται στο στόμα του. Για να επαναλάβει ξανά, απλώς αφαιρέστε το 
μπουκαλάκι και τοποθετήστε το ξανά.
Σύντομη διάρκεια ζωής μπαταρίας:
• Απενεργοποιήστε το γουρουνάκι, τοποθετώντας το διακόπτη στη θέση «OFF» 
όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
• Μην περιορίζετε καμία κίνηση που κάνει (στα πόδια ή στο ρύγχος), καθώς 
αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Το γουρουνάκι μου συνεχίζει να πέφτει:
• Το γουρουνάκι σας θα κινηθεί από μόνο του, αποφύγετε τυχόν υπερβολικό 
τράβηγμα στο λουρί του.
• Ποτέ μην κουνάτε ή τραβάτε γρήγορα το γουρουνάκι από το λουρί - αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο παιχνίδι ή στα γύρω αντικείμενα.
∆ιατήρηση του μαλακού δέρματος:
• Το μαλακό δέρμα μπορεί εύκολα να καταστραφεί ή / και να χαραχθεί. 
Αποφύγετε να τραβήξετε / να ξύσετε το μαλακό δέρμα, τα αυτιά, τη μύτη ή την 
ουρά από το γουρουνάκι σας.
• Εάν είναι βρώμικο, σκουπίστε το με ένα υγρό, μαλακό πανί. Μην το βυθίζετε 
στο νερό και μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά."
Το κλιπ του λουριού είναι δύσκολο να αφαιρεθεί από τη θηλειά του κολάρου:
• Για καλύτερα αποτελέσματα, πιάστε το κλιπ του λουριού απευθείας με το ένα 
χέρι και κρατήστε το γουρουνάκι σας στη θέση του με το άλλο σας χέρι.
Τραβήξτε απαλά το κλιπ του λουριού μακριά από τη θηλειά του κολάρου (το 
ανοιχτό άκρο του κλιπ του λουριού θα πρέπει να βλέπει προς το σώμα του 
γουρουνιού σας) μέχρι να διαχωριστεί επιτυχώς από τη θηλειά του κολάρου.
• Αποφύγετε το τράβηγμα από το άκρο του λουριού για να το αφαιρέσετε.
Πού να παίξετε με το γουρουνάκι σας:
• Είναι προτιμότερο να παίζετε με το γουρουνάκι σας σε μια ομαλή και επίπεδη 
επιφάνεια.
• Οι λειτουργίες και οι κινήσεις του ενδέχεται να επηρεάζονται από μοκέτες.

EL

Αντιμετώπιση ΠροβλημάτωνΑντιμετώπιση Προβλημάτων

Little Live Pets™ Το γουρουνάκι είναι ηλεκτρονικό: η εμβάπτιση ή η τοποθέτηση 
σε τρεχούμενο νερό / υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή καταστροφή του 
προϊόντος.

Αποποίηση ΕυθύνηςΑποποίηση Ευθύνης


