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Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snáď tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batoľatá.
Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.
Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeniu a vývoji Vášho dieťaťa.
S úctou
Vaši priatelia z VTech
Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk

Úvod
Vtech Červené hovoriace auto je skvelá interaktívna „vkladačka“ pre
deti už od 12 mesiacov s roztomilou lamou za volantom. Deti sa naučia
poznávať tvary (štvorec, hviezda, trojuholník, kruh), čísla, zvuky a názvy
zvierat. Budú tiež spoznávať jednotlivé číslice aj farby. Jednotlivé tvary
je možné voziť na streche autíčka alebo v batožinovom priestore .
Vypínač /
Ovládanie hlasitosti

Svietiace
tlačidlo

Štyri rozdielne tvary
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VAROVANIE:
Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace
zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre
bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.
POZNÁMKA:
Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité
informácie.
Odomknutie baliacich zámkov:
Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových
ručičiek.
Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

ZAČÍNAME
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
2. Nájdite kryt batérie na streche auta.
Pomocou skrutkovača povoľte skrutku.
3. Vyberte staré batérie
4. Vložte 2 nové AAA (AM-4/LR03) batérie,
podľa pokynov zobrazených na schéme
vnútri boxu. (Pre maximálny výkon sa
odporúča použiť nové alkalické batérie).
5. Nasaďte kryt batérie a dotiahnite
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VAROVANIE:
Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE
•

Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie
sú to batérie s dlhou životnosťou.
• Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu,
ako je odporúčané.
• Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné
(carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové
a použité batérie.
• Nepoužívajte poškodené batérie.
• Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a - )
• Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
• Vyberte vybité batérie z hračky.
• Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
• Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.
NABÍJACIE BATÉRIE:
• Nenabíjajte štandardné batérie.
• Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú
odnímateľné).
• Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelej
osoby
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Likvidácia batérií a výrobkov
Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách,
alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované
s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré
môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú,
že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená
hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená
smernicou pre batérie (2006/66 / ES).
Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený
na trh po 13. auguste 2005.
Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii
vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.
Pre viac informácií prosím navštívte:
www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com
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VLASTNOSTI PRODUKTU
1. 	Vypínač – nastavenie
hlasitosti

Ak chcete hračku zapnúť, posuňte
vypínač do polohy nízka hlasitosť
alebo vysoká hlasitosť . Počujete
pieseň, frázu a zábavné zvuky. Ak
chcete hračku vypnúť, posuňte
vypínač do polohy vypnuté .

2. 	Automatické vypnutie
Pre dlhšiu životnosť batérie sa hračka automaticky vypne
približne po 30 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné
znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.
POZNÁMKA:
Pokiaľ sa hračka sama vypína počas hry alebo zhasína svetlo, vložte
novú sadu batérií.

Činnosti
1.	Svietiace tlačidlo
Po stlačení tohto tlačidla budete
počuť zábavné zvuky, piesne a frázy.
Zároveň bude blikať svetlo.

2. Štyri rôzne tvary
Vložením správneho dielika do
správneho otvoru v aute sa deti učia
názvy tvarov, zvierat a poznávať
čísla, ktoré sú na tvaroch. Činnosť je
sprevádzaná svetelnými a zvukovými
efektmi.
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3. Kufor
Otvorte kufor auta. Vysypte hracie
tvary von a začnite triediť znova!

Pesničky
Pesnička 1
Ja malá lama auto riadiť viem,
prejdeme sa teraz hneď,
to bude zábava!
Pesnička 2
Hviezda, štvorec, trojuholník, kruh.
Poznaj ich teraz všetkých.
Pesnička 3
Raz, dva, tri, štyri
Nalož zvieratká do auta.
Štyri, tri, dva, jedna
Priprav sa - a štart!

Melódie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mulberry Bush
A-Tisket A-Tasket
The Bear Went Over the Mountain
Bicycle Built for Two
Skip to My Loo
One Man Went to Mow a Meadow
Pat-A-Cake
Humpty Dumpty
London Bridge
Entertainer
Old MacDonald
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12.
13.
14.
15.

Toyland
Row, Row, Row Your Boat
Pease Porridge Hot
Yankee Doodle

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo
priameho teplo.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju
do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím
takto:
1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom
vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne
novú sadu batérií.

9

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané
vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie
túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie
informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy
môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi
produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke
oddelenie.
UK Customers:
Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)
Website: www.vtech.co.uk/support
Česká a Slovenská republika:
Telefon: +420 565 321 695
www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.

www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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