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Sam the Mole Pop Up

EN  INSTRUCTIONS FOR USE 
 SAM THE MOLE POP UP 
 BILINGUAL PUZZLE WITH SURPRISE EFFECT

Age: 10-36 months 

• Please read these instructions carefully before use and keep for future reference.
•  Requires 3x 1.5V AA batteries (supplied). The batteries included in the toy at the time of purchase 

are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new 
batteries immediately after purchase.

WARNINGS:
For your child’s safety: WARNING!
•  Before using the product, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging 

elements and keep them out of reach of children. Choking hazard.
•  Before use, remove and dispose of all fasteners blocking the detachable objects in the pack and 

keep them out of reach of children. Choking hazard.
•  Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. In presence of damage in any part 

of the product, do not use and keep it out of children’s reach.
• Use the toy under the continuous supervision of an adult.
• Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.
• Do not leave the toy near direct heat sources and/or for long periods in direct sunlight.

HOW TO USE THE TOY
Switching on and mode selection
•  Switch on the toy by moving the selector from position O to one of the two flags depending 

on the language to play with; a short melody followed by an invitation to play confirms that the 
toy is ON. Switching the toy on activates all the electronic functions. Your child can listen to the 
educational contents associated with the button ABC and 123 and with the 5 holes matching 
the coloured shapes.

•  When your child fits a shape in the right hole, he will hear the relevant content in the selected 
language (shape, colour, tune, animal)

• When your child fits all 5 shapes, the mole pops with a surprise effect.
• To restart playing, push the mole: the 5 shapes will pop out.
•  After a short period of inactive play, the toy says good-bye to the child and enters stand-by mode 

until any activity is pressed again.
•  To make the batteries last longer, we recommend to always switch off the toy moving the switch 
to position O.

REMOVING AND INSERTING NON RECHARGEABLE BATTERIES
• Batteries must only be replaced by an adult.
•  To replace the non-rechargeable batteries: loosen the screw in the cover located under the activity 
board of the toy with a screwdriver, open the cover, remove the spent batteries and fit new ones, 
paying attention that the poles are in the right direction (as shown on the product). Close the 
battery cover and tighten the screw.

• Always keep batteries and tools out of the reach of children.
•  Always remove discharged batteries from the product to avoid any possible liquid leaks that 

may damage it.
•  If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery 

compartment; thoroughly wash your hands in the case of contact with the liquid.
• Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time
•  Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct 

product functioning.
• Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Do not mix old batteries with new batteries.
•  Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of 

through waste sorting.
• Do not short-circuit the power terminals.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they might explode.
• The use of rechargeable batteries is not recommended as they may reduce the toy’s operability.
•  When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge 
only under the supervision of an adult.

• Remove the batteries from the toy before disposing of the product.
•  This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING! Improper 
use may create hazardous conditions.

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 sepa-
rate 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 or the toy’s package indicates that at the 
end of their life, these must be disposed of separately from domestic waste and must 
not be disposed of in urban waste, but need to be taken to a waste sorting centre or 
returned it to your dealer when you buy rechargeable batteries and new equivalent 

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 special waste disposal sites at the end of their life to allow for their processing and 
recycling. The correct disposal of your old toy will help prevent potential negative consequences for 
the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product 
is made. Improper disposal of the product by the user may harm 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 appliance.

CARE AND MAINTENANCE
•  Clean the toy using a soft dry fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electronic circuit. 

Do not clean the toy using detergents or solvents.
• Protect the toy from heat, dust, sand and water.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided 
for by the instructions for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or 
accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national 
laws applicable in the country of purchase, where provided.
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  הוראות שימוש - סמי החפרפרת הקופצת 

גיל: 10-36 חודשים
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(.

 אזהרות:
• השימוש במוצר מיועד לילד מגיל 10 חודשים עד 36 חודשים.

• 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.
• אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

•  יש להרחיק את המוצר מאש ומחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש 
בהם.

•  אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

הפעלת המוצר:
הדלקה והפעלה של מצב:

•  הפעל את הצעצוע על ידי הזזת בורר השפה מן המיקום O לאחת משתי השפות בהתאם לשפה בה תרצו 
שילדכם ישחק; מנגינה קצרה ואחריו הזמנה לשחק מאשרת כי הצעצוע פועל. הדלקת הצעצוע מפעילה את 
כל הפונקציות האלקטרוניות. הילד שלך יכול להקשיב לתכנים החינוכיים הקשורים לכפתור ABC ו-123 עם 

5 חורים המתאימים לצורות הצבעוניות.
•  כאשר הילד שלך מתאים צורה לחור הימני, הוא ישמע את התוכן הרלוונטי בשפה שנבחרה )צורה, צבע, מנגינה, 

חיה(.
• כאשר הילד שלך מתאים את כל 5 הצורות, סמי החפרפרת קופצת עם אפקט הפתעה.

• כדי להפעיל מחדש את המשחק, דחפו את סמי החפרפרת הקופצת: 5 הצורות יקפצו החוצה.
•  לאחר פרק זמן קצר של משחק לא פעיל, הצעצוע אומר שלום לילד ונכנס למצב המתנה עד שתלחץ שוב על 

אחת הפעילויות.
.O כדי שהסוללות יפעלו פרק זמן ארוך יותר, מומלץ תמיד לכבות את הצעצוע ע”י הזזת המתג למיקום  •

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

• להחלפת סוללות יש להשתמש במברג לפתיחת הברגים ואז לפתוח את המכסה.
• יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בצורה הנכונה. יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.

• 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  ולבְּ

לסילוק פסולת או לחנות שבה קנית את המכשיר.

טיפול ותחזוקה
•  נקו את הצעצוע בעזרת בד יבש רך או בד מיקרופייבר כדי למנוע נזק למעגל האלקטרוני. אין לנקות את הצעצוע 

באמצעות חומרי ניקוי או ממיסים.
•  הגן על הצעצוע מפני חום, אבק, חול ומים.

אחריות
המוצר מובטח כנגד כל פגם בתנאי שימוש רגילים, כפי שנקבע בהוראות שימוש.

האחריות לא תחול אפוא במקרה של נזק שנגרם משימוש לא נאות, בלאי או תאונות מקריות.
במקרה של פגמים בתנאי שימוש רגילים למשך תקופת האחריות, עיין בהוראות ספציפיות של התקנים והחוקים 

החלים בארץ הרכישה, כפי שהם מסופקים.


