
Návod na použitie Tamagotchi: 

Napájanie: 2 x 1,5 V LR4G (súčasť balenia). 

(1) RESET: vráti systém do východiskového nastavenia. 

(2) (A tlačidlo) SELECT: prepína medzi funkciami. 

(3) (B tlačidlo) DECIDE: potvrdí vybranú funkciu. 

(4) (C tlačidlo) CANCEL: vráti do aktuálneho režimu. 

(5) (D tlačidlo) STATUS: zobrazí informácie o zvieratku 

 

ŠTART: 

Vytiahneme plastový držiak a na LCD displeji sa zobrazí zvieratko. Stlačíme tlačidlá A a C a vyberieme jedno z 49 

zvieratiek, ktoré chceme správať, a výber potvrdíme tlačidlom B. 

NASTAVENIE ČASU: 

V režime starostlivosti o zvieratko stlačíme tlačidlo B a vstúpime do nastavenia času. Čas sa zobrazuje v 12-

hodinovom systéme a počiatočný čas je PM 12:00. Zmenu času vykonáme tlačidlom A, tlačidlom B prepneme na 

minúty. Čas potvrdíme tlačidlom B. 

ZVIERATKO RASTIE: 

Vytiahneme plastový držiak a na LCD displeji sa zobrazí zvieratko. Stlačením tlačidla A a C vyberieme zvieratko, výber 

potvrdíme tlačidlom B. Zobrazí sa narodenia zvieratka doložený melódií. Status narodenia: vek 0, kŕmenie 0, spanie 

0. Po narodení začne mať zvieratko fyziologické a psychologické potreby. Zvieratko bude prospievať pri včasnom 

uspokojovaní svojich potrieb. Ak sa o neho budeme starostlivo starať, zvieratko môže dosiahnuť až 20 rokov, na 

konci nám smutne povie »Bye Bye«. 

 

FUNKCE 

STATUS  

Životné funkcie : vek zvieratka, váha zvieratka 

Body šťastia 

Meno: zobrazí meno zvieratka  

KŔMENIE  

3 možnosti: 

základné potraviny / jedlo: max. 4x denne, 

desiata: max. 10x denne, 

voda: max. 10x denne. 

Po každom kŕmení zvieratko priberie o 10 g. Ikonky nás informujú, či zvieratko odmieta jedlo z dôvodu prejedení. 

Tlačidlom B potvrdíme výber 

HRA  

Vyberieme hru a tlačidlom B začneme hrať. Zahrá melódie. Tlačidlom A sa pohybujeme doľava, tlačidlom B doprava. 

Po výhre zahrá veselá melódie, v opačnom prípade smutná.  

POČÚVANIE HUDBY  

Vstúpime do tohto režimu. Potvrdíme tlačidlom B, zahrá melódie nasledovaná blikajúce ikonou. Po počúvaní melódie 

bude zvieratko šťastné a index nálady narastie. Ďalšie pesničku prehráme stlačením tlačidla B. V jednom cykle sú 4 

pesničky.  

TANEC  

Ak má zvieratko hlad (ikonky jedla aj desiaty ukazujú nulu), odmieta tancovať. Vstúpime do tohto režimu a 

potvrdíme tlačidlom B. Ozve sa melódia a ikonka zabliká hore a dole. Na konci pesničky bude zvieratko veľmi šťastné, 

index nálady sa zvýši. Zatancuje 3krát a index nálady sa zvýši o jednu úroveň. Nasledujúce pesničku prehráme 

tlačidlom B. V cykle sú 4 pesničky. 

UPRATOVANIE – toaleta 

Po vykonaní potreby sa hmotnosť zvieratka zníži o 30 g. Vyberieme funkciu pre upratovanie. Pred odložením 

exkrementov nemožno použiť funkcie "Hra" a "Kŕmenie". Použiť možno iba "Pokrok", "Čas", "Spánok". V prípade, že 

vyberieme funkciu upratovania a žiadne exkrementy sa tu nenachádzajú, zvieratko nesúhlasne zavrtí hlavou.  

INJEKCIA  

Funkcia injekcie slúži k ošetrovaniu zvieratká, keď ochorie. V prípade, že túto funkciu vyberieme, ak je zvieratko 

zdravé, nesúhlasne zavrtí hlavou a odmietne injekciu.  



POKROK  

Jediným stlačením tlačidla A skontrolujeme jedlo a zdravotný stav. Dvojitým stlačením tlačidla A skontrolujeme 

spánok a prácu. Trojitým stlačením tlačidla A skontrolujeme vek a hmotnosť. Opätovným stlačením tlačidla A 

skontrolujeme index nálady.  

SPÁNOK  

Zapneme tento režim. Tlačidlom A zmeníme výber, tlačidlom B vyberieme noc a deň. Ak vyberieme noc, zvieratko 

spí, kým nevyberieme funkciu deň. Počas spánku nefungujú iné funkcie okrem "Pokroku" a "Času". 

ZVIERATKO kričí   

Zvieratko nás krikom upozorní na svoje potreby. Podľa štatútu zistíme, čo potrebuje. Index zdravie na polovičný 

úrovni indikuje, že zvieratko ochorie. Zvieratko umrie, ak index klesne na nulu alebo hmotnosť pod 40 g. Výhrou v 

hre sa index nálady zvýši o jednu úroveň, v opačnom prípade klesne. Počúvanie muziky a tancovanie zdvihnú index 

nálady o jednu úroveň. Tancovanie 3krát po sebe zdvihne index zdravie o ďalšiu úroveň. Ak má zvieratko hlad, 

odmieta tancovať. Vyšší vek automaticky zvýši hmotnosť zvieratka o 300 g. 

 

 

  

 


