Návod na použitie

Hovoriace hodinky
Labkovej patroly

ÚVOD
Ďakujeme, že ste si zakúpili hračku Hodinky Labkovej patroly.
Tieto skvelé hodinky so štyrmi vstavanými hrami pomôžu vašim
deťom otestovať svoje zručnosti pozornosti, sústredenia sa aj
v matematike. To všetko spoločne so šteňatami Labkovej patroly.

Páska

Kryt displeja

Tlačidlo Hodiny/Domov
Ľavé tlačidlo

Pravé tlačidlo
Tlačidlo OK
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OBSAH BALENIA
•

Hodinky Labkovej patroly

•

Jedna batéria CR2450

•

Rýchly návod na použitie

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:
Uschovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité
informácie.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Batéria

Jedna batéria CR2450

Formát času

12h alebo 24h

Displej

Digitálny

Optimálna prevádzková teplota

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Dôležitá poznámka
•
•
•

Nedávajte hodinky pod tečúcu vodu.
Nevystavujte nadmernému vlhku. Nevhodné na sprchovanie,
kúpanie alebo plávanie.
Keď hodinky nepoužívate, nechajte kryt zatvorený.
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VAROVANIE
Ľudia s veľmi citlivou pokožkou môžu, pri nosení Hodiniek Labkovej
patroly, v niektorých prípadoch zaznamenať podráždenie pokožky,
pokiaľ ich nosia po dlhšiu dobu.
Koža môže byť podráždená vlhkosťou, potom, mydlom a podobnými
dráždivými látkami, ktoré sa zachytia pod náramkom a zostanú tak
v kontakte s kožou. Aby ste tomu zabránili, odporúčame deťom
hodinky dávať dole pred spaním. Aby bolo ich nosenie pohodlné, je
potrebné udržiavať zápästie a remienok čisté a suché.
Okrem toho môže spôsobiť podráždenie aj príliš tesné obopnutie
pásku hodiniek
Uistite sa preto, že hodinky na ruke dobre sedia a nepretáčajú
sa na zápästí. Hodinky by sa nemali na zápästí pretáčať, ale
zároveň by nemali byť veľmi pevne pritiahnuté, tak že by to bolo
nepríjemné. Pokiaľ zaznamenáte začervenanie kože, opuch alebo
iné podráždenie, môžete sa poradiť s lekárom o vhodnosti ďalšieho
nosenia hodiniek.

ZAČÍNAME
Vybratie a inštalácia batérie
POZNÁMKA: Najlepší výkon dosiahnete, keď
odstránite predvádzaciu batériu a nahradíte ju
za úplne novú.
1. Uistite sa, že je predný kryt hodiniek zatvorený.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený na zadnej
strane hračky. Skrutkovačom uvoľnite
skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Pomocou skrutkovača zatlačte na kovový
kus podľa schémy. Vyberte batériu akonáhle
koniec batérie vyskočí.
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4. Podľa schémy vo vnútri puzdra na batérie vložte jednu novú batériu
CR2450 a zatlačte ju do otvoru pre batériu.
5. Nasaďte kryt batérie a utiahnite sk

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Udržujte batérie mimo dosahu detí.
VAROVANIE!
Tento výrobok obsahuje jeden alebo viac gombíkových batériových
článkov alebo gombíkových batérií. V prípade prehltnutia alebo
vloženia do akejkoľvek časti tela môže gombíkový batériový článok
alebo gombíková batéria už za dve hodiny spôsobiť vnútorné
chemické popáleniny a môže zapríčiniť aj smrť. Tiež samotná
batéria je nebezpečná.
Použité batérie okamžite zlikvidujte. Uchovávajte nové aj použité
batérie mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť
prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek vnútornej časti tela, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc a čo najrýchlejšie choďte na pohotovosť
v najbližšej nemocnici.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE
•
•

•
•
•
•

Pre túto hračku používajte iba alkalické gombíkové batérie
CR2450.
Gombíkové batérie používané pre tento výrobok by mali byť
uchovávané mimo dosahu malých detí, ktoré si ešte môžu
vkladať veci do úst. V prípade prehltnutia gombíkových batérií
okamžite vyhľadajte lekára.
Vložte gombíkové batérie správnou polaritou (+ a -).
Nepoužívajte poškodené gombíkové batérie.
Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (oxid
strieborný), alebo nové a použité batérie.
Neskratujte svorky gombíkovej batérie.
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•
•
•
•

Vyberte vybité gombíkové batérie z produktu.
Pri dlhodobom nepoužívaní vyberte gombíkové batérie.
Gombíkové batérie nelikvidujte v ohni.
Nenabíjajte nenabíjacie gombíkové batérie.

ZAČÍNAME
Pri prvom použití otvorte kryt a potom
Beep, beep,
stlačte, na približne 5 sekúnd, naraz ľavé
beep!
a pravé tlačidlo a tlačidlo OK
Takto zrušíte skúšobný režim.
Akonáhle budete počuť tri pípnutia sú
hodinky nastavené do normálneho režimu.
Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujte
hodinky a nastavte čas.
Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla
vyberte z daných možností a potom stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie
alebo ďalšiu voľbu.
Po dokončení nastavenia sa zobrazí značka začiarknutia.
Poznámka
• Keď sú batérie takmer vybité, tak väčšinu funkcií hodiniek nie
je možné aktivovať, s výnimkou zobrazenia hodín. Pred ďalším
použitím sa odporúča nainštalovať najskôr nové batérie.
• Ak je úroveň nabitia batérie taká nízka, že sa zle zobrazuje aj
čas, je potrebné po výmene batérie znovu nastaviť čas.

VLASTNOSTI PRODUKTU
1. Kryt

Po otvorení krytu sa zobrazí čas. Keď je kryt zatvorený, môžete
kliknúť na spodnú časť krytu a aktivovať hlasy a zvuky postáv so
svetelným efektom.
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2. Ľavé a pravé tlačidlo

Pomocou ľavého a pravého tlačidla vyberte aktivitu alebo
možnosť. Týmito tlačidlami nastavíte tiež čas alebo režim budíka.

3. Tlačidlo OK

OK

Stlačením rozsvieteného tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na
ďalší výber.

4. Tlačidlo Hodiny/Domov

Stlačením tlačidla Hodiny/Domov sa vrátite na zobrazenie času.

5. Zobrazenie hodín

Po stlačení tlačidla Hodiny/Domov sa zobrazí čas. Stlačením
ľavého alebo pravého tlačidla zobrazíte hlavnú ponuku, kde je
možné vybrať ďalšie aktivity.

6. Hlavná ponuka

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zobrazíte hlavnú ponuku.
Na výber je päť aktivít:

1. Budík

2. Stopky

4. Hry

5. Nastavenie

3. Časovač

•

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla prechádzajte možnosti
ponuky.

•

Stlačením tlačidla OK vyberte činnosť.

7. Budík
•
•
•

Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber
času a výber medzi 10 tónmi budíka.
Stlačením tlačidla OK potvrďte a prejdite
k ďalšiemu nastaveniu.
Stlačením tlačidla Hodiny/Domov
automaticky uložíte aktuálne nastavenie.
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8. Stopky
•
•

Stlačením tlačidla OK spustíte stopky,
ďalším stlačením ich zastavíte.
Keď sú stopky zastavené, môžete ich
resetovať stlačením ľavého alebo pravého
tlačidla.

9. Časovač
•
•
•
•
•

Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre zmenu
času.
Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte.
Stlačením tlačidla Hodiny/Domov
automaticky uložíte aktuálne nastavenie.
Keď stlačíte tlačidlo OK pre potvrdenie doby
trvania časovača, odpočítavanie začne
okamžite.
Zatiaľ čo časovač beží, stlačte tlačidlo OK
pre pozastavenie/obnovenie alebo stlačte ľavé alebo pravé
tlačidlo pre resetovanie.

10. Nastavenie
V ponuke Nastavenia môžete stlačením ľavého alebo pravého
tlačidla prechádzať rôznymi možnosťami:
10.1. Nastavenie času
•
•
•

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla
zmeňte možnosti. (Nastavenie AM/PM je
použiteľné iba v 12-hodinovom formáte)
Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
Stlačením tlačidla Hodiny/Domov
automaticky uložíte aktuálne nastavenie.
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10.2. Ciferník
•
•

Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber
z 12 rôznych ciferníkov.
Stlačením tlačidla OK alebo tlačidla Hodiny/
Domov potvrdíte a uložíte nastavenie.

10.3. Hodiny s kikiríkanim
•
•
•

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla
zapnite alebo vypnite kikiríkanie.
Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Hodiny/
Domov pre potvrdenie a uloženie nastavenia.
Vezmite prosím na vedomie, že keď sú
hodiny s kikiríkaním aktivované, hodinky
budú od 7:00 do 19:00 odbíjať každú celú
hodinu, pokiaľ práve nebude prebiehať hra.

14. Automatické vypnutie
Aby sa predĺžila životnosť batérie, Hodinky
Labkovej patroly sa automaticky vypnú po
približne 30 sekundách bez aktívnej činnosti.
Hodinky je možné znovu zapnúť stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením krytu.
Poznámka: Hodinky Labkovej patroly sa
automaticky nevypnú, ak sú spustené stopky.
Hodinky sa automaticky vypnú, keď je batéria veľmi slabá.
Ak sa na obrazovke zobrazí ikona slabej batérie, vymeňte batériu.
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AKTIVITY
1. Hry
V ponuke Hry stlačením ľavého alebo pravého tlačidla
prechádzajte ponukou týchto výukových hier
1.1 Labky a ich psie známky
Ryder pomiešal všetky psie známky
a pomôcky šteniat. Pomôžte Ryderovi nájsť
správne známky a pomôcky pre každé
šteňa. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre
výber a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
1.2 Labky zachraňujú
Jake sa pošmykol na zasneženom horskom
svahu a zranil sa. Pomôžte Marshallovi použiť
jeho röntgenovú obrazovku a sadu prvej
pomoci. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre
výber a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
1.3 Labky zachraňujú zvieratká
Plot farmárky Yumi je rozbitý a jej zvieratá
ušli. Postupujte podľa pokynov a pomôžte
Chaseovi nájsť zvieratá. Stlačte ľavé alebo
pravé tlačidlo pre výber a stlačte tlačidlo OK
pre potvrdenie.
1.4. Labky zachraňujú v chráme
Opica Mandy ukradla v džungli Ryderov
tabliet a schovala ho do tajomného chrámu.
Vyriešte sa Skye matematické príklady,
otvorte dvere a nájdite tabliet. Stlačením
ľavého alebo pravého tlačidla vyberte
správnu možnosť a potvrďte tlačidlom OK.
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov
tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani
vode.

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 starú batériu za
úplne novú.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS:
Vytváranie a rozvoj Vtech® výukových produktov je hlavnou
a kľúčovou úlohou Vtech®. Túto úlohu berieme veľmi vážne.
Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie
o výrobkoch a ich využití, 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. Oddelenie služieb na 01235 546810
(z Veľkej Británie – anglicky), alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej
Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).
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POZNÁMKA
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity
pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred
škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že
pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje
škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné
zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby
sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich
opatrení:
• Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode než ten, ku ktorému
je pripojený prijímač.
• P ožiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/
televízneho technika.
POZOR
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou
zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie na prevádzkovanie
zariadenia.
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Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.
www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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