Návod k obsluze

Mluvící hodinky
Tlapkové patroly

ÚVOD
Děkujeme, že jste si zakoupili hračku Hodinky Tlapkové patroly.
Tyto skvělé hodinky se čtyřmi vestavěnými hrami pomohou vašim
dětem otestovat své dovednosti pozornosti, soustředění se
i matematice. To vše společně se štěňaty Tlapkové patroly.

Pásek

Kryt displeje

Tlačítko Hodiny/Domů
Levé tlačítko

Pravé tlačítko
Tlačítko OK
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OBSAH BALENÍ
•

Hodinky Tlapkové patroly

•

Jedna baterie CR2450

•

Rychlý návod k použití

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.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Baterie

Jedna baterie CR2450

Formát času

12h nebo 24h

Displej

Digitální

Optimální provozní teplota

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Důležitá poznámka
•
•
•

Nedávejte hodinky pod tekoucí vodu.
Nevystavujte nadměrnému vlhku. Nevhodné pro sprchování,
koupání nebo plavání.
Když hodinky nepoužíváte, nechte kryt zavřený.
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VAROVÁNÍ
Lidé s velmi citlivou pokožkou mohou, při nošení Hodinek Tlapkové
patroly, v některých případech zaznamenat podráždění pokožky
pokud je nosí po delší dobu.
Kůže může být podrážděná vlhkostí, potem, mýdlem a podobnými
dráždivými látkami, které se zachytí pod náramkem a zůstanou
tak v kontaktu s kůží. Abyste tomu zabránili, doporučujeme dětem
hodinky sundávat před spaním. Aby bylo jejich nošení pohodlné, je
potřeba udržovat zápěstí a řemínek čisté a suché.
Kromě toho může způsobit podráždění také příliš těsné obepnutí
pásku hodinek.
Ujistěte se proto, že hodinky na ruce dobře sedí a neprotáčí se na
zápěstí. Hodinky by se neměly na zápěstí protáčet, ale zároveň
by neměly být moc pevně přitažené, tak že by to bylo nepříjemné.
Pokud zaznamenáte zarudnutí kůže, otok nebo jiné podráždění,
můžete se poradit s lékařem o vhodnosti dalšího nošení hodinek.

ZAČÍNÁME
Vyjmutí a instalace baterie
POZNÁMKA: Nejlepšího výkonu dosáhnete,
když odstraníte předváděcí baterii a nahradíte
ji zcela novou.
1. Ujistěte se, že je přední kryt hodinek zavřený.
2. Najděte kryt baterie umístěný na zadní straně
hračky. Šroubovákem uvolněte šroub a poté
otevřete kryt baterie.
3. Pomocí šroubováku zatlačte na kovový kus
podle schématu. Vyjměte baterii jakmile
konec baterie vyskočí.
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4. Podle schématu uvnitř pouzdra na baterie vložte jednu novou
baterii CR2450 a zatlačte ji do otvoru pro baterii.
5. Nasaďte kryt baterie a utáhněte šroub.

VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ:
Tento výrobek obsahuje jeden nebo více knoflíkových bateriových
článků nebo knoflíkových baterií. V případě spolknutí nebo vložení
do jakékoli části těla může knoflíkový bateriový článek nebo
knoflíková baterie již za dvě hodiny způsobit vnitřní chemické
popáleniny a může zapříčinit i smrt. Také samotná baterie je
nebezpečná.
Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Uchovávejte nové i použité
baterie mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být
spolknuty nebo vloženy do kterékoli vnitřní části těla, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a co nejrychleji jděte na pohotovost
v nejbližší nemocnici.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE
•
•

•
•
•
•

Pro tuto hračku používejte pouze alkalické knoflíkové baterie
CR2450.
Knoflíkové baterie používané pro tento výrobek by měly být
uchovávány mimo dosah malých dětí, které si ještě mohou
vkládat věci do úst. V případě spolknutí knoflíkových baterií
okamžitě vyhledejte lékaře.
Vložte knoflíkové baterie správnou polaritou (+ a -).
Nepoužívejte poškozené knoflíkové baterie.
Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (oxid
stříbrný), nebo nové a použité baterie.
Nezkratujte svorky knoflíkové baterie.
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•
•
•
•

Vyjměte vybité knoflíkové baterie z produktu.
Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte knoflíkové baterie.
Knoflíkové baterie nelikvidujte v ohni.
Nenabíjejte nenabíjecí knoflíkové baterie.

ZAČÍNÁME
Při prvním použití otevřete kryt a poté
Beep, beep,
stiskněte, na přibližně 5 sekund, najednou
beep!
levé a pravé tlačítko a tlačítko OK
Takto zrušíte zkušební režim.
Jakmile uslyšíte tří pípnutí jsou hodinky
nastaveny do normálního režimu.
Stisknutím libovolného tlačítka aktivujte
hodinky a nastavte čas.
Stisknutím levého nebo pravého tlačítka
vyberte z daných možností a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení
nebo další volbu.
Po dokončení nastavení se zobrazí značka zaškrtnutí.
Poznámka
• Když jsou baterie téměř vybité, tak většinu funkcí hodinek nelze
aktivovat, s výjimkou zobrazení hodin. Před dalším použitím je
doporučeno nainstalovat nejdříve nové baterie.
• Pokud je úroveň nabití baterie tak nízká že se špatně zobrazuje
i čas, je potřeba po výměně baterie znovu nastavit čas.

VLASTNOSTI PRODUKTU
1. Kryt

Po otevření krytu se zobrazí čas. Když je kryt zavřený, můžete
klepnout na spodní část krytu a aktivovat hlasy a zvuky postav
se světelným efektem.
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2. Levé a pravé tlačítko

Pomocí levého a pravého tlačítka vyberte aktivitu nebo možnost.
Těmito tlačítky nastavíte také čas nebo režimu budíku.

3. Tlačítko OK

OK

Stisknutím rozsvíceného tlačítka OK potvrďte výběr a přejděte na
další výběr.

4. Tlačítko Hodiny/Domů

Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů se vrátíte k zobrazení času.

5. Zobrazení hodin

Po stisknutí tlačítka Hodiny/Domů se zobrazí čas. Stisknutím
levého nebo pravého tlačítka zobrazíte hlavní nabídku, kde lze
vybrat další aktivity.

6. Hlavní nabídka

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Na výběr je pět aktivit:

1. Budík

2. Stopky

4. Hry

5. Nastavení

3. Časovač

•

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka procházejte možnosti
nabídky.

•

Stisknutím tlačítka OK vyberte činnost.

7. Budík
•
•
•

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr
času a výběr mezi 10 tóny budíku.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte a přejděte
k dalšímu nastavení.
Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů
automaticky uložíte aktuální nastavení.
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8. Stopky
•
•

Stisknutím tlačítka OK spustíte stopky,
dalším stisknutím je zastavíte.
Když jsou stopky zastaveny, můžete je
resetovat stisknutím levého nebo pravého
tlačítka.

9. Časovač
•
•
•
•
•

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro změnu
času.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrdíte.
Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů
automaticky uložíte aktuální nastavení.
Když stisknete tlačítko OK pro potvrzení
doby trvání časovače, odpočítávání začne
okamžitě.
Zatímco časovač běží, stiskněte tlačítko
OK pro pozastavení/obnovení nebo stiskněte levé nebo pravé
tlačítko pro resetování.

10. Nastavení
V nabídce Nastavení můžete stisknutím levého nebo pravého
tlačítka procházet různými možnostmi:
10.1. Nastavení času
•
•
•

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka
změňte možnosti. (Nastavení AM/PM je
použitelné pouze ve 12hodinovém formátu)
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů
automaticky uložíte aktuální nastavení.
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10.2. Ciferník
•
•

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr
z 12 různých ciferníků.
Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Hodiny/
Domů potvrdíte a uložíte nastavení.

10.3. Kokrhající hodiny
•
•
•

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka
zapněte nebo vypněte kokrhání.
Stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Hodiny/
Domů pro potvrzení a uložení nastavení.
Vezměte prosím na vědomí, že když jsou
hodiny s kokrháním aktivovány, hodinky
budou od 7:00 do 19:00 odbíjet každou
celou hodinu, pokud zrovna nebude probíhat
hra.

14. Automatické vypnutí
Aby se prodloužila životnost baterie, Hodinky
Tlapkové patroly se automaticky vypnou po
přibližně 30 sekundách bez aktivní činnosti.
Hodinky lze znovu zapnout stisknutím libovolného
tlačítka nebo otevřením krytu.
Poznámka: Hodinky Tlapkové patroly se
automaticky nevypnou, pokud jsou spuštěny
stopky.
Hodinky se automaticky vypnou, když je baterie velmi slabá.
Pokud se na obrazovce zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterii.
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AKTIVITY
1. Hry
V nabídce Hry stisknutím levého nebo pravého tlačítka
procházejte nabídku těchto výukových her
1.1 Tlapky a jejich psí známky
Ryder pomíchal všechny psí známky
a pomůcky štěňat. Pomozte Ryderovi najít
správné známky a pomůcky pro každé
štěně. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro
výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
1.2 Tlapky zachraňují
Jake uklouzl na zasněženém horském svahu
a zranil se. Pomozte Marshallovi použít jeho
rentgenovou obrazovku a sadu první pomoci.
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr
a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
1.3 Tlapky zachraňují zvířátka
Plot farmářky Yumi je rozbitý a její zvířata
utekla. Postupujte podle pokynů a pomozte
Chaseovi najít zvířata. Stiskněte levé nebo
pravé tlačítko pro výběr a stiskněte tlačítko
OK pro potvrzení.
1.4. Tlapky zachraňují v chrámu
Opice Mandy ukradla v džungli Ryderův
tablet a schovala ho do tajemného chrámu.
Vyřešte se Skye matematické příklady,
otevřete dveře a najděte tablet. Stisknutím
levého nebo pravého tlačítka vyberte
správnou možnost a potvrďte tlačítkem OK.
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PÉČE A ÚDRŽBA
1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla
a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. 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 starou baterii za
zcela novou.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů je hlavním
a stěžejním úkolem Vtech®. Tento úkol bereme velmi vážně.
Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace
o výrobcích a jejich využití, 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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POZNÁMKA
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje,
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé
rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a
zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit
rušení jedním nebo více z následujících opatření:
• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu než ten, ke kterému
je připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního
technika.
POZOR
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou
odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění k provozování zařízení.

12
12
12

Navštivte naše stránky
a prohlédněte si více produktů.
www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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