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Toot-Toot Cory Carson
Otík a Kristýnka
Návod k obsluze

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
Najděte kryt baterie na spodní straně hračky.
Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie,
vyjměte je z boxu zatažením za konec
baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03)
podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální
a bezporuchový výkon používejte pouze
nové alkalické baterie).
5. Nasaďte kryt baterie a dotáhněte šroub.
VAROVÁNÍ:
Veškeré obalové materiály jako jsou pásky, plastové folie,
balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být
z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidované.
POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje
důležité informace.
1.
2.

Otočte zámek několikrát proti směru
hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

•
•
•
•

VLASTNOSTI PRODUKTU
1. VYPÍNAČ ZAP/VYP

2. Automatické vypnutí

Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

•

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich
obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem,
protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí
a lidské zdraví.
Symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují,
že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia
(Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).
Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13.
srpnu 2005.
Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého
výrobku nebo baterie.
Pro více informací prosím navštivte:
www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk, www.recyclenow.com

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač Zap
/ Vyp do polohy zapnuto . Chcete-li hračku
vypnout, posuňte přepínač Zap / Vyp do polohy
vypnuto .

Odemknutí balících zámků:

•

Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
Nevhazujte baterie do ohně.
Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dozorem dospělého člověka.

Likvidace baterií a výrobků

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

•

•
•
•
•
•

Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabité NI-MH
nabíjecí baterie.
Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je
doporučeno.
Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbon-zinkové) nebo
dobíjecí, ani nové a použité baterie.
Nepoužívejte poškozené baterie.
Vložte baterie správnou polaritou.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Vyjměte vybité baterie z hračky.
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Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne po
přibližně 60 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím
svítícího tlačítka nebo tlačítka na straně.
UPOZORNĚNÍ: Nově zakoupená hračka je ve zkušebním režimu. Po vybalení
z obalu hračku vypněte a znovu zapněte. Tím aktivujete běžný režim hry. Pokud
se hračka během hry vypíná, doporučujeme vyměnit baterie za nové.

ČINNOSTI
1. Svítící tlačítko
Po stisknutí svítícího tlačítka uslyšíte zvuky,
písně, fráze a melodie. Zároveň se zvuky bude
blikat světlo .
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2. Jízda na střeše
Umístěte malou Kristýnku na střech Otíka.
Uslyšíte jak si povídají i spolu zazpívají.

3. Zvuky a melodie
Popojeďte s autíčkem a uslyšíte zábavné
zvuky. Pokud již hraje melodie, začněte jezdit
autíčkem. Tak přidáte k melodii zábavné
zvuky. Činnost je doprovázena blikáním
světla.

4. Chytrá místa SmartPoint™
Pro větší zábavu autíčko různě reaguje
na SmartPoint™ místech, které naleznete
v hracích sadách Tut Tut Autíčko Otík®.
Jednoduše přejeďte autíčkem přes místo kde
je vyznačen SmartPoint™. Uvidíte jak autíčko
začne blikat a uslyšíte zábavné zvuky, krátké
melodie nebo písničky. (Hrací sady se prodávají samostatně).

5. Místa v hrací zóně
Malé autíčko reaguje na místa v hrací zóně, které
jsou na hracích sadách Tut Tut Autíčko Otík®.
Jednoduše umístěte autíčko na jakékoli místo
v hrací zóně a uslyšíte jedinečné fráze, zábavné
zvuky, krátké melodie nebo písničky. (Hrací sady
se prodávají samostatně)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak, prosím, postupujte
podle následujících kroků:
1. Vypněte přistroj.
2. Přerušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízeni odpočinout pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Tvorba a rozvoj VTech® výukových hraček je naší společností brána velmi
vážně a přistupujeme k ní s velkou zodpovědností. Snažíme se vycházet vstříc
odborným pedagogickým, psychologickým i praktickým rodičovským názorům
a zkušenostem a tím neustále rozvíjet hodnotu našich hraček. I přes veškerou
naší snahu však může k chybě někdy dojít.
Je důležité, abyste věděli, že si stojíme za svými produkty a že si ceníme vašich
názorů a zkušeností, které můžete zasílat na naše zákaznické centrum:
Pro zákazníky v ČR a SR
telefon: +420 565 321 695
email: servis@menug.cz
www.vtechcz.cz
Pro zákazníky UK:
Phone: 0330 678 0149 (from UK) nebo +44 330 678 0149 (mimo UK)
Website: www.vtech.co.uk/support
Zákazníci NZ:
Phone: 0800 400 785
Website: support.vtech.com.auinformation.

PÉČE A ÚDRŽBA
1.
2.
3.
4.

Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné
vlhkosti.
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