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TEDDY COUNT WITH ME

6-36
EN  INSTRUCTIONS FOR USE 

 TEDDY COUNT WITH ME
Age: From 6 - 36 Months

• Read these instructions carefully and keep them for future reference
•  The toy requires 3 type “AA”, 1.5 Volt batteries (included). The batteries you find in the product at the time of its 
purchase, are supplied only for its demo operation at the point of sale and must be replaced with new batteries 
immediately after the purchase.

WARNINGS:
For your child’s safety: CAUTION! 
•  Remove and keep out of reach of children any plastic bags and other components not belonging to the toy 

before use  (e.g. straps, fastenings etc.).
•  Regularly check the product for signs of wear and breaks. In case of damage, do not use the toy and keep it out 

of reach of children.
• The toy should be used under adult supervision.

INTRODUCTION
Teddy Count With Me is a tender cuddly friend that guides baby to the discovery of numbers, words and animal names.
A bilingual game: from the first months of life, babies are attracted to all sounds and show that they can distin-
guish among them. Teddy Count With Me allows baby to become naturally and spontaneously acquainted with 
the sounds of language, also a foreign one, and stimulates vocalisation through baby’s listening to sung rhymes.

HOW TO PLAY 
How to switch on the toy and select the desired language
•  Switch the toy on by keeping the  (A) button on the bear’s side (fig. 1) pressed for a few seconds, a pleasant 

tune confirms switching on of the toy and activates all electronic functions.
•  When it is switched on, the toy is set on the mother tongue. To change language, press the buttons on the side of 
the bear (B). A tune is played, confirming that the language has been successfully changed.

•  After remaining idle for a short time, the teddy says goodbye to baby and goes on stand-by until an activity is 
selected by pressing a button.

•  Volume regulation is effected by moving the cursor (C, fig.3) on the battery compartment from position I to 
position II and vice versa, according to the desired volume level. The battery compartment is situated inside the 
bear’s body, and is accessible by opening the Velcro fastening on teddy’s back.

•  To prevent useless battery consumption, it is recommended to always switch the toy off by keeping the  (A) 
button pressed for a few seconds.

Speaking activities
When the lighted buttons on teddy’s tummy are pressed (D, fig.2), baby is amused by its first encounter with 
NUMBERS, with the names of  FRUITS and ANIMALS. It will hear:
- When the button is pressed the first time: a sung rhyme;
-  When the button is pressed a second time: the number and the name of the object corresponding to the pressed 

button (1 apple, 2 bees, 3 rabbits);
-    When the button is pressed a third time: the figure represented on the button (1, 2, 3).
The lighted button remains on for the whole duration of the audio activity, to help baby focus on the selected number.
•  By touching the note on the bear’s paw (E) a rhyme and a short phrase are played. The three lighted buttons flash.
•  When the button on the left foot of the bear is pressed (F), many amusing and dynamic activities are played 
together with a cheerful melody, whereas, when teddy’s right • foot is pressed (G) the bear says goodbye to baby 
with a sweet tune, before going to sleep. The three lighted buttons flash.

   
Interactive activities
•  When baby turns the bear upside down, it receives the surprise of hearing it speak and have fun.
• After a few seconds’ inactivity, Teddy Count With Me calls baby and invites it to play. 

Tactile /audio activities
Teddy’s ears (H) contain small beads and crackling fabrics, to stimulate baby’s tactile and audio skills.

BATTERY REPLACEMENT AND FITTING
• Batteries should always be replaced by an adult.
•  To replace the batteries: reach the battery compartment inside the teddy bear, by opening the Velcro closure on 
its back (fig.3). With a screw driver loosen the screw on the lid of the battery compartment (M), remove the lid, 
remove the spent batteries from the compartment and insert the new ones observing the correct polarity (as 
indicated on the product), put compartment lid back on and tighten the screw.

• Never leave batteries or tools within reach of children.
•  Always remove spent batteries from the product to prevent leaks that could damage the product.
• Always remove batteries if the product is not used for a long time. 
• Use alkaline batteries identical or equivalent to the recommended type. 
• Never mix different types of batteries or new and spent batteries.
•  Do not throw spent batteries into the fire and do not leave them in the environment. Spent batteries should be 

disposed of in the appropriate containers.
• Do not short-circuit the power clamps.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: explosion hazard.
•  Use of rechargeable batteries is not recommended, since they could impair the toy’s functionality.
•  If you are using rechargeable batteries, remove batteries from the toy before recharging them and recharge them 

only under adult supervision.
• Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
•  This product is not designed for use with lithium batteries. WARNING: Improper use could be hazardous.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be 
disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for 
electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar 
appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end 
of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated 
and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and 

contributes towards the recycling of the product’s materials. For further information regarding the waste disposal 
services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CONFORMITY WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC
The crossed bin symbol on the batteries indicates that, at the end of their life, they must be disposed 
of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries 
or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. 
The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance 

contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to 
a special waste disposal site at the end of their life, so that they can be treated and recycled. If the spent batteries 
are collected correctly as separate waste, they can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a 
negative impact on both the environment and human health, and contributes towards the recycling of the batteries’ 
substances. Non-compliance with the norms on battery disposal damages the environment and human health. 
For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency 
or the shop where you bought the batteries.

TOY CLEANING AND MAINTENANCE
This toy may only be washed superficially with a cloth moistened with water. 

TEXTILE COMPOSITION
Outside:  100% Polyester 
Padding: 100% Polyester

Cleaning Symbols

Do not wash in water

Do not bleach

Do not dry clean

Do not tumble dry

Do not iron

Made in China.
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  הוראות שימוש - טדי הדובי - בואו נספור 
גיל: 6 חודשים ומעלה

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
לצעצוע זה יש צורך ב-3 סוללות “AA” אלקליין 1.5 וולט )מצורפות(. הסוללות שתמצא במוצר בעת רכישתו, מסופקות רק עבור פעולת 

ההדגמה בנקודת המכירה ויש להחליפן בסוללות חדשות מיד לאחר הרכישה.

 אזהרות:
השימוש במוצר מיועד לילד מגיל 6 חודשים ומעלה.

השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר.
אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.
יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים. במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.

הכרת המוצר:
טדי הדובי - בואו נספור הוא ידיד עדין ורך שמנחה את התינוק לגילוי מספרים, מילים ושמות בעלי חיים.

משחק דו-לשוני:
כבר בחודשי חייו הראשונים של התינוק, התינוק מתעניין בצלילים ומסוגל להבחין ביניהם.

טדי הדובי - בואו נספור מאפשר לתינוק היכרות עם צלילי השפה, גם שפה זרה, באופן טבעי וספונטני
ומעודד דיבור באמצעות האזנה של התינוק לשירים וצלילים.

הפעלת המוצר:
הדלקה ובחירת שפה: 

•  הפעל את הצעצוע על ידי לחיצה ממושכת על כפתור ההדלקה/כיבוי  )A( שבצידו של הדובי )fig.1(, לחץ לחיצה ממושכת.
•  עד הישמע מנגינה קצרה ואחריה הזמנה לשחק מאשרת כי הצעצוע פועל. הדלקת הצעצוע מפעילה את כל הפונקציות האלקטרוניות.

•  כאשר הוא מופעל, הצעצוע מוגדר על שפת האם. כדי לשנות את השפה, לחץ על הלחצנים שבצד הדובי )B(. תשמע מנגינה קצרה 
המאשרת את החלפת השפה.

•  לאחר פרק זמן קצר של משחק לא פעיל, הדובי אומר שלום לילד ונכנס למצב המתנה עד שתלחץ שוב על אחת הפעילויות.
•  כיוון של עוצמת הקול נעשית על ידי הזזת הסמן )fig.3,C(, הנמצא על תא הסוללות, ממיקום | למיקום || או להיפך, בהתאם לרמת 

הקול הרצויה. תא הסוללה ממוקם בתוך גוף הדובי, והוא נגיש על ידי פתיחת הצמדנים שבגבו של הדובי.
.)A(  כדי שהסוללות יפעלו פרק זמן ארוך יותר, מומלץ תמיד לכבות את הצעצוע על ידי לחיצה ממושכת על כפתור ההדלקה/כיבוי  •

פעילויות דיבור:
•  כאשר לוחצים על הכפתורים המוארים שעל ביטנו של הדובי )fig.2, D(, התינוק משועשע על ידי המפגש הראשון שלו עם שמות 

המספרים, עם שמות הפירות ובעלי החיים. הוא ישמע:
- כאשר לוחצים על הכפתור בפעם הראשונה: שיר ילדים.

-  כאשר הכפתור נלחץ בפעם השנייה: המספר ושם האובייקט המתאים ללחצן שנלחץ )1 תפוח, 2 דבורים, 3 ארנבים(;
- כאשר לוחצים על הכפתור בפעם השלישית: האובייקט שמוצג על הכפתור )1,2,3(.

•  הלחצן נשאר מואר למשך כל פעילות השמיעה, כדי לסייע לתינוק להתמקד במספר הנבחר.
•  על ידי נגיעה בכפות הרגליים של הדוב )E( מתנגנים שיר ומחזה קצר. שלושת הכפתורים המוארים מהבהבים.

•  כאשר הכפתור על כף רגלו השמאלית של הדוב נלחץ )F(, מגוון פעילויות משעשעות ודינמיות יפעלו בליווי מנגינה עליזה, ואילו, כאשר 
הכפתור על כף רגלו הימנית של הדוב נלחץ )G(, הדוב אומר שלום לתינוק עם מנגינה מתוקה, לפני השינה. שלושת הכפתורים 

המוארים מהבהבים.

פעילויות אינטראקטיביות:
• כאשר התינוק הופך את הדובי עם הראש למטה, הוא מקבל את ההפתעה לשמוע את הדובי מדבר ונהנה.

• אחרי כמה שניות של חוסר פעילות, טדי הדובי קורא לתינוק ומזמין אותו למשחק.

פעילויות שמע:
•  אוזניו של טדי הדובי )H( מכילות חרוזים קטנים ובדים מפצפצים, כדי לעורר את התינוק למגע ואת כישורי השמיעה שלו. 

החלפת סוללות:
•  הכנסת סוללות והחלפת יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

•  להחלפת הסוללות: יש להגיע אל תא הסוללה בתוך הדובי, על ידי פתיחת סגר הסקוטץ’ שעל גבו )איור 3(. בעזרת מברג יש לשחרר 
את הבורג על מכסה תא הסוללות )M(, הסר את המכסה, הסר את הסוללות הישנות מן התא והכנס את הסוללות החדשות - שים 

לב לקוטביות הנכונה
• )כפי שמצוין על המוצר(, סגור את מכסה התא והדק את הבורג.

•  יש להרחיק את הסוללות והמברג מהישג ידם של ילדים.
•  יש להסיר סוללות שאינן פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילת סוללות לתוך המשחק שעלול לגרום נזק למשחק.

• יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
• יש להשתמש בסוללות “אלקליין” או סוללות שמומלצות ע”י היצרן ואין לערבב סוגי סוללות שונים בו זמנית.

• לעולם אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
• אסור לשרוף סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיועדים לזריקת פסולת זו.

• אסור להטעין סוללות שאינן מיועדות לטעינה במכשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לגרום לפיצוצן.
• אם קיים שימוש בסוללות נטענות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יתבצע ע”י מבוגר בלבד.

.EU / 2012/19 מוצר זה תואם את הנחיה
סמל פח האשפה המחוק שעל המכשיר מציין כי את המוצר, בתום חייו, יש להשליך בנפרד מן הפסולת המקומית, או 
על ידי לקיחתו בנפרד לאתר סילוק פסולת עבור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים או על ידי החזרתו למפיץ שלך כאשר 
אתה קונה מכשיר דומה אחר. המשתמש אחראי על נטילת המכשיר אל אתר פסולת מיוחד בסוף חייו. אם המכשיר אינו 
ראוי לשימוש, הוא יכול להיות ממוחזר, מטופל בצורה אקולוגית; זה ימנע השפעה שלילית הן על הסביבה והן על הבריאות, 
ותורמת למיחזור חומרים של המוצר. למידע נוסף אודות שירותי סילוק פסולת, צור קשר עם הסוכנות המקומית לסילוק 

פסולת או החנות שבה קנית את המכשיר.

EC / 2006/66 התאמה עם האיחוד האירופי
סמל פח האשפה המחוק על הסוללות או החבילה של הצעצוע מציין כי בסוף חייהם, חייבים להיפטר מהם בנפרד 
מהפסולת הביתית ואסור להיפטר מהם בפסולת העירונית הרגילה, יש לקחת למרכז מיון פסולת או להחזיר לסוחר 
שלך כאשר אתה קונה סוללות נטענות חדשות. הסמלים הכימיים Hg, Cd, Pb, המודפסים מתחת לסמל סל המחצה, 
מציינים את סוג החומר הכלול בסוללות: Hg = מרקורי, Cd = קדמיום,Pb = עופרת. המשתמש אחראי לקחת את 
הסוללות לאתרי סילוק פסולת מיוחדים בסוף חייהם כדי לאפשר את עיבודם לִמחזּור. סילוק נכון של הצעצוע הישן שלך יסייע למנוע 
תוצאות שליליות אפשריות של הסביבה ולשמור על בריאות האדם. סילוק לא תקין של המוצר על ידי המשתמש עלול להזיק לסביבה 
ִריאּות האנושות. לקבלת מידע נוסף אודות שירותי סילוק הפסולת הזמינים, צור קשר עם הגופים המקומיים לסילוק פסולת או  ולבְּ

לחנות שבה קנית את המכשיר.

טיפול ותחזוקה
•  את הצעצוע יש לנקות בעזרת מטלית שהורטבה עם מעט מים בלבד.

הרכב בד
חיצוני: 100% פוליאסטר

ריפוד פנימי: 100% פוליאסטר
סמלי ניקוי

אין לשטוף במים

אין להשתמש בחומרי הלבנה

אסור ניקוי יבש

אסור לייבש במייבש

אסור לגהץ

ארץ ייצור סין.


