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ÚVOD
Děkujeme, že jste si zakoupili knihu Mých 100 zvířátek od VTech®.
Naučit se anglická slovíčka jako je například tučňák, slon nebo tygr,
nebylo nikdy jednodušší. Odborníci na výuku angličtiny vybrali více
než 100 názvů zvířátek odpovídajících věkové skupině, pro kterou je
hra určena.
Dotykem na obrázek se přehraje příslušné slovo. Vše co je v knize,
včetně slov, písní a instrukcí, je možné poslouchat jak v angličtině,
tak v češtině.
Přejeme vám skvělou interaktivní zábavu!

Rukojeť

12 interaktivních
stránek
Tlačítko výběru
herního režimu
Přepínač: Vyp/
Zap/ nastavení
hlasitosti
Přepínač: Česky/
Anglicky
Tlačítko hvězda
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OBSAH BALENÍ
•
•

Kniha Mých 100 zvířátek od společnosti VTech®
Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:
Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, obaly,
visačky a zámky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro
bezpečnost vašeho dítěte odstraněny.
POZNÁMKA: Prosím, schovejte si tento návod k obsluze, protože
obsahuje důležité informace.
WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks,
removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part
of this toy, and should be discarded for your child’s safety.
NOTE : Please keep this user’s manual as it contains important
information.

Odemkněte obalové zámky:
Otočte zámek o 90° proti směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte zámky obalu.
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ZAČÍNÁME
INSTALACE BATERIÍ
1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na spodní části hračky. Pomocí šroubováku
povolte šroubek.
3. Nainstalujte 2 nové LR6/AA baterie podle schématu uvnitř boxu
na baterie. (Pro bezchybný provoz se doporučuje použití nových
alkalických baterií).
4. Nasaďte zpět kryt baterie a utáhněte šroub pro zajištění krytu
baterie.
VAROVÁNÍ
Baterie nebo akumulátory musí instalovat dospělá osoba.
Uchovávejte baterie nebo akumulátory mimo dosah dětí.
WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.
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UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale
nejsou to baterie s dlouhou životností.
Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak
je doporučeno.
Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní
(carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH,), nebo nové
a použité baterie.
Nepoužívejte poškozené baterie.
Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a - )
Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
Vyjměte vybité baterie z hračky.
Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

NABÍJECÍ BATERIE:
• Nenabíjejte standardní baterie.
• Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li
odnímatelné).
• Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé
osoby.
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Likvidace baterií a výrobků
Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich
obalech, 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
trhu 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.recycle-more.co.uk
www.recyclenow.com
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VLASTNOSTI PRODUKTU
1. POSUVNÝ VYPÍNAČ ZAP / VYP /
NASTAVENÍ HLASITOSTI
Posunutím přepínače Zap./ Vyp. / Hlasitost,
dojde k zapnutí přístroje. Zároveň tímto
přepínačem můžete regulovat hlasitost
hračky.

2. TLAČÍTKO HVĚZDA
Po stisknutí tlačítka hvězda uslyšíte písničky.
Písně budou zpívány česky nebo anglicky,
podle zvoleného jazyka.

3. PŘEPÍNAČ PRO VOLBU JAZYKA
Kniha Mých 100 zvířátek je 100% dvojjazyčná.
Přesunutím kurzoru doprava zvolíte češtinu,
přesunutím doleva zvolíte angličtinu.

4. TLAČÍTKO VÝBĚRU HERNÍHO
REŽIMU
Posunutím kulatého tlačítka nahoru a dolů
vyberte si ze tří herních režimů: slovní zásoba,
fráze nebo zábavné zvuky.

5. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Aby byla zachována životnost baterií, hračka se automaticky vypne,
pokud je 30 sekund bez činnosti. Pro opětovnou aktivaci otevřete
knihu nebo změňte herní režim.
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ČINNOSTI
1. Režim slovní zásoby

Přepněte tlačítko herního režimu do režimu slovní zásoba. Stiskněte
obrázky na stránkách knihy, a uslyšíte názvy zvířat ve zvoleném jazyce.
Vybírat můžete z témat: Savana, farma, oceán, pobřeží, doma, zahrada,
les, polární oblast, deštný prales, les v noci, stromy a poušť.

2. Režim frází

Posuňte přepínač režimů do střední polohy na režim frází. Stiskněte
obrázky na stránkách knihy a uslyšíte různá zábavná fakta a informace
k obrázku.

3. Režim zvukových efektů

Posuňte přepínač režimů do dolní polohy. Stiskněte obrázky na
stránkách knihy a uslyšíte hudbu a zvukové efekty.

4. Hudba

Tlačítko hvězda je pro přehrávání hudby.
Po stisku tohoto tlačítka uslyšíte 3 písničky v češtině nebo angličtině.
Pozn. : U textu písní, z důvodu dodržení rytmu a rýmu, se nejedná
o přesný překlad.

5. 100% dvojjazyčný

Pohybem přepínače zleva doprava si vaše dítě hraje a učí se buď
v češtině nebo v angličtině
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TEXTY PÍSNÍ
1.
Kolik těch zvířátek tu vidíš?
Objev je se mnou!
2.
Zvířata po celé zemi žijí,
v kraji zvaném ... (náhodně vybraná krajina)
své místo má... (náhodně vybrané zvíře)
Jé!
3.
Má zamilovaná zvířátka jsou ... (náhodně vybrané zvíře)
Máme je rádi!

Texty písní v anglické verzi:
1.
How many animals do you see?
Explore with me!
2.
Animals leave all over the Earth,
Let’s go to the... (mot tiré au sort par le programme)
What do we see? (mot tiré au sort par le programme)
Yeah!
3.
Some of my favorite animals are :
(deux mots tirés au sort par le programme)
I love animals!
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PÉČE A ÚDRŽBA
1.
2.
3.
4.

Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani
vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte
prosím takto:
1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte
baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela
novou sadu baterií.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
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. Oddělení služeb na 01235 546810
(z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou
Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).
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Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
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