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Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte 
když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty 
nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. 
Právě pro tyto krásné chvilky, vyvíjí firma VTech s největší 
pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti 
dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií 
při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně 
reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává 
zábavnou a jedinečnou.  Učí děti, přiměřeně k jejich věku, 
pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. 
Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní 
a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci.  
To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací 
hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli 
a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. 
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem 
hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost 
se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou
Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz
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Úvod
Děkujeme vám za zakoupení vzdělávací hračky vTech® Baby tablet

Svítící dotykový tablet napodobuje skutečný tablet dospělých. Speciální 
aplikace přinesou i těm nejmenším dětem spoustu poznání. Získají tak 
základní znalosti o písmenech, číslech, barvách, tvarech i zvířatech.

Dítě, stejně tak jako jeho rodiče, se dozví i něco o počasí, že je právě 
čas na snídani apod.

 
VYP/ZAP/HLASITOST

ZábAVné 
ObráZkYTLAčíTkO DOmů

VOLIč  
rEŽImU

DOTYkOVá 
TLAčíTkA
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oBsah Balení
•  1× Baby tablet
•  1× Návod k obsluze

vaRovÁní:  veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, 
plastové folie, balící  zámky a značení, nejsou 
součástí hračky a  musí být pro bezpečnost 
vašeho dítěte zlikvidované.

PoZnÁMKa: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože 
obsahuje důležité informace.

ZaČínÁMe
InsTalaCe BaTeRIí
1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. najděte kryt baterie na spodní straně 

hračky. Pomocí  šroubováku povolte 
šroubek.

3. Vložte 3 nové baterie AAA (Am-4 / 
Lr03) podle schématu uvnitř boxu. 
(Pro maximální a  bezporuchový 
výkon používejte pouze nové 
alkalické baterie).

4. nasaďte kryt baterie a  dotáhněte 
šroub.

odemknutí balících zámků:

     Otočte zámek obalu několikrát proti směru 
hodinových ručiček.

      balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.
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UPoZoRnĚní PRo BaTeRIe
• Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabité 

nI-mH nabíjející baterie.
• Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak 

jak je doporučeno.
• Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) 

nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
• Nepoužívejte poškozené baterie.
• Vložte baterie správnou polaritou.
• Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
• Vyjměte vybité baterie z hračky.
• 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
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
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vlasTnosTI PRodUKTU
1. PřePínaČ ZaP/vYP/hlasITosT
 Chcete-li hračku zapnout, posuňte 

přepínač do polohy nízké hlasitosti 
(  ) nebo vysoké hlasitosti (  ). 
Chcete-li hračku vypnout, posuňte 
přepínač do polohy VYPnUTO (  ). 
 

 

2. doTYKovÁ TlaČíTKa se svĚTelnÝM 
eFeKTeM

 Pro zábavné interakce se dotýkejte 
nebo ťukejte na tlačítka aplikací.

3. ReŽIMY hRY
 Posunutím přepínače lze přepínat 

mezi režimy PrOZkOUmAT, rEŽIm 
UčEní a HUDbA.

 V režimu PrOZkOUmAT lze stiskem 
až 25 ikon získat různé informace 
o písmenech, zvucích zvířat, počasí, 
tvarech atd. V režimu UčEní se 
stisknutím ikon aplikace seznámíte 
s čísly, počítáním, tvary i například 
tím, jak zvířátka rýmují a mnoho 
dalšího. Stiskem ikon aplikací 
v režimu HUDbA uslyšíte melodie a zvuky.



6

4. aUToMaTICKé vYPnUTí
 Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky 

vypne přibližně po 45 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze 
znovu zapnout stisknutím jakéhokoli ze tří tlačítek.

PoZnÁMKa: Pokud se hračka opakovaně rychle vypíná, dopo-
ručujeme vyměnit baterie.

ČInnosTI
1.  Posunutím přepínače VYP/ZAP/

Hlasitost zapnete hračku. Uslyšíte 
povzbudivou frázi a zábavnou píseň. 
Spolu se zvuky budou blikat světla.

2.  Klepnutím na 20 různých tlačítek 
tabletu se dozvíte něco o písmenech, 
číslech, tvarech, zvířatech, barvách, 
počasí, zábavných faktech, počítání, 
uslyšíte příběhy a něco o slovu 
v cizím jazyce.

 Spolu se zvuky budou blikat světla.

3.  klepnutím na ikony telefonu, hodin, 
štěněte, fotoaparátu a hudby se 
dozvíte více o pozdravech, časových 
plánech, variantách možné hry 
a i něco o hudbě. Zábavné blikající 
světla doprovází veškerou činnost.
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4.  Stisknutím tlačítka Domů uslyšíte 
melodii, frázi a uvidíte blikající světlo.

seZnaM MelodIí
1 bingo
2 Hickory Dickory Dock
3 London bridge
4 Humpty Dumpty
5 Alouette
6 The Animals Go marching Two by Two
7 Pease Porridge Hot
8 Jack & Jill
9 This Old man
10 Old macDonald Had a Farm
11 mary Had a Little Lamb
12 Three Little kittens
13 rub a Dub Dub
14 Farmer in the Dell
15 Au Claire de la Lune - Dubussy 
16 Cannon in D - Pachelbel 
17 Four Seasons - Spring - Vivaldi
18 To a Wild rose - macDowell 
19 Air on a G String - bach 
20 Fur Elise - beethoven
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PísnIČKY
Píseň 1 
A b C D E F G
H I J k L m n P O
Q r S 
T U V  
dvojité W 
X, Ypsilon, Zet
Teď už znám i písmenka
To jsem ale šikulka
Píseň 2 
raz, dva, tři, čtyři, pět, 
šest, sedm a osm
devět, deset, jedenáct,
dvanáct, třináct a čtrnáct,
patnáct, šestnáct, sedmnáct,
osmnáct,
devatenáct,
dvacet
Jééé! 

Píseň 3 
červená, zelená, oranžová, 
modrá, žlutá, fialová, zelená.
Já už barvy duhy znám. 

PéČe a ÚdRŽBa
1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do 

nadměrné vlhkosti.
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řeŠenI PRoBleMŮ
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 na 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
Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno 
vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol 
vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, 
které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. 
Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali 
nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.



Navštivte naše stránky 
a prohlédněte si více produktů.

www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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