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SOUND PUZZLE PETS 20019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
1 x puzzle 
 
BEFORE USE 
1. Turn the puzzle over and locate the battery compartment. 
2. Using a small positive screw driver, remove the small screw and take off the battery 

compartment lid. 
3. Insert 2 x AAA batteries observing the polarity indicated. 
4. Replace the battery compartment cover and the screw. 

  
USE 
1. Turn the puzzle over and take out the pieces. 
2. Remove the pieces in the puzzles to activate the sounds. 
3. There is no ON/OFF button.  There is no volume control. 
4. Remove the batteries after use or if storing for long periods. 
 
CARE & MAINTENANCE 
Wipe clean with a very slightly damp, clean and soft cloth.   
Battery Care 
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries 
Remove exhausted batteries from the product 
Do not mix old (used) and new batteries 
Do not mix different types of batteries (e.g. rechargeable and alkaline) 
Dispose of exhausted batteries appropriately 
The use of rechargeable batteries is not recommended with this product.  Never dispose of 
batteries in fire. 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
 
TROUBLESHOOTING 
In the unlikely event that your puzzle does not work, check: 
• That the batteries are correctly inserted 
• That the batteries don’t need changing 



Copyright ROMPA® Ltd 

SOUND PUZZLE PETS 20019, KH 1.10 

 
 

PUZZLE SONS DE ANIMAIS 20019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO 
1 x puzzle 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Vire o puzzle ao contrário e encontre o compartimento das pilhas. 
2. Com uma chave de estrela, remova o pequeno parafuso e abra o compartimento. 
3. Introduza 2 pilhas AAA observando a polaridade indicada. 
4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e o parafuso. 
 
UTILIZAÇÃO 
1. Vire o puzzle ao contrário e retire as pilhas. 
2. Remova as peças do puzzle para ativar os sons. 
3. Não existe um botão para ligar e desligar. Não existe um controlo de volume. 
4. Remova as pilhas se não utilizar por longos períodos de tempo. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Limpe com um pano macio ligeiramente humedecido. 
Cuidado com as pilhas 
Não tente recarregar pilhas não recarregáveis 
Remova as pilhas gastas 
Não misture pilhas velhas (usadas) com pilhas novas 
Não misture diferentes tipos de pilhas (ex: recarregáveis e alcalinas) 
Deposite as pilhas gastas num local apropriado. 
Não é recomendada a utilização de pilhas recarregáveis com este produto. Nunca deite as 
pilhas no lume. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Na eventualidade deste produto não funcionar, verifique: 

• Se as pilhas estão introduzidas corretamente 
• Se as pilhas necessitam de ser substituidas 

 
 


