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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

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Vtech Sportovního centra 3 v 1
Tato vzdělávací elektronická hračka naučí děti čísla, barvy i tvary.
A ještě si při tom užijí spoustu aktivní zábavy. Vtech Sportovní
centrum má basketbalový koš s počítačem vhozených košů. Malé
fotbalisty rozparádí fotbalová brána s roztomilým brankářem, který
umí zareagovat na každý úspěšný kop. Součástí je malý fotbalový
míč, basketbalový míč a malý fialový míček.
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Obsah balení

Výsledková tabule

Branka

Dva základní kusy

Dvě podpěrné nohy

Horní opěrný díl

Basketbalový koš

Brankář

Míč basketbalový,
fotbalový a malý
míček
• Návod

Dvě ozubená kola

Osm vrutů

Pohár

Samolepky
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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.

VAROVÁNÍ

Nemiřte žádným míčem na oči nebo obličej.

VAROVÁNÍ:

Hračku mohou sestavovat pouze dospělé osoby!
Toto balení obsahuje malé díly. Z důvodu bezpečnosti dítěte
nenechte dítě si hrát s hračkou, dokud nebude zcela sestavena.

POZNÁMKA
Pokud míče změknou, nafoukněte je běžnou ruční pumpičkou
se standardní vzduchovou jehlou (není součástí dodávky). Míče
nepřefukujte.
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ZAČÍNÁME
INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně
hračky. Pomocí šroubováku povolte
šroubek.
3. Vyjměte staré baterie
4. Vložte 3 nové AA (LR6/AM-3) baterie,
podle pokynů zobrazených na schématu uvnitř boxu.
5. Nasaďte kryt baterie a dotáhněte šroub.

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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Aplikace samolepek
Nalepte prosím štítky na hračku podle obrázku níže:
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Návod k montáži
U sportovního centra 3 v 1 je bezpečnost na prvním místě. Montáž
může provádět pouze dospělá osoba. Z důvodu bezpečnosti dítěte
nenechte dítě si hrát s hračkou, dokud nebude zcela sestavena.
1. Vložte brankáře do horního podpůrného
kusu pod mírným úhlem. Zatlačte na
opačnou stranu. Po správném spojení
uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.

2. Vložte dvě podpěrné nohy do horního
podpěrného dílu. Po správném spojení
uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.

3. Vložte dvě podpěrné nohy do dvou
základních kusů. Po správném spojení
uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.

4. Vložte fotbalovou branku do horního
podpůrného dílu. Dále zasuňte
fotbalovou branku do dvou základních
dílů. Po správném spojení uslyšíte, jak
kusy do sebe zacvaknou.
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5. Vložte malé vruty a pomocí šroubováku
připevněte fotbalovou síť k hornímu
podpůrnému dílu a dvěma základním
dílům.

6. Nasuňte výsledkovou tabulku do
horní části fotbalové branky. Stiskněte
a otočte zámek proti směru hodinových
ručiček, vložte výsledkovou tabuli
a posuňte ji nahoru nebo dolů.

7. Vložte basketbalovou síť do výsledkové
tabule. Po správném spojení uslyšíte,
jak kusy do sebe zacvaknou.

8. Vložte pohár a dvě otočná ozubená
kola do otvorů ve dvou podpěrných
nohách. Po správném spojení uslyšíte,
jak kusy do sebe zacvaknou.

Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, můžete začít s hrou.
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VLASTNOSTI PRODUKTU
1.	Vypínač – nastavení hlasitosti
Chcete-li hračku zapnout, posuňte vypínač
do polohy nízká hlasitost
nebo vysoká
hlasitost . Uslyšíte píseň, frázi a zábavné
zvuky. Chcete-li hračku vypnout, posuňte
vypínač do polohy vypnuto .
2.	Výškově nastavitelná výsledková tabule
Animovanou LED výsledkovou tabuli lze
nastavit do dvou různých výšek. Stiskněte
a otočte zámek proti směru hodinových
ručiček a posuňte výsledkovou tabuli nahoru
nebo dolů. Pro zajištění stiskněte a otočte
zámek ve směru hodinových ručiček.
3.	Automatické vypnutí
Pro delší životnost baterie se sportovní centrum 3 v 1 automaticky
vypne přibližně po 30 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu
zapnout stisknutím libovolného tlačítka. Obručový senzor hračku
znovu nezapne.
POZNÁMKA
Pokud se hračka sama vypíná během hry nebo zhasíná světlo, vložte
novou sadu baterií.

Činnosti
1.

Tlačítka s různými tvary
Stisknutím tlačítek se dozvíte něco
o tvarech, barvách a uslyšíte zábavné
sportovní fráze. Výsledková tabule se
rozsvítí a zobrazí různé animace.
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2.	Basketbalový koš
Vhoďte basketbalový míč do
basketbalového koše a uslyšíte
i uvidíte jak se body počítají od 1 do
10. Až nahrajete 10, tabule zahraje,
a můžete začít znovu. Výsledková
tabule také zobrazuje různé zábavné
animace.
POZNÁMKA
Senzor infračerveného světla v basketbalovém koši je citlivý na
sluneční světlo. Senzor nemusí správně fungovat v jasně osvětlených,
prosluněných místnostech nebo na přímém slunečním světle.
3.	Smečování
Zasmečujte míč do basketbalového
koše, abyste slyšeli zábavné
povzbuzující zvuky a fráze. Výsledková
tabule zároveň zobrazuje různé
zábavné animace.
4.

Fotbal
Nakopněte fotbalový míč do fotbalové
branky a poslouchejte různé zvuky,
když se trefíte do brankáře. Obrazovka
se rozsvítí a spustí se různé animace.

5.

Zkus se trefit!
Házejte malý míček na zadní stranu
výsledkové tabule. Když se trefíte,
uslyšíte různé zvuky a zábavné fráze.
Obrazovka se rozsvítí a spustí se
i různé animace.
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MelOdie
1. Aiken Drum
2. Boys and Girls Go Out to Play
3. Dill Pickles
4. Here We Go Round the Mulberry Bush
5. Old King Cole
6. Hickory, Dickory, Dock
7. Skip To My Lou
8. Three Little Kittens
9. Did You Ever See a Lassie?
10. Jack Be Nimble
11. MacNamara’s Band
12. Muffin Man
13. Take Me Out to the Ballgame
14. For He’s a Jolly Good Fellow
15. Diddle, Diddle Dumpling
16. Glow Worm
17. The Green Grass Grew All Around
18. Alphabet Song

Písničky

Píseň 1
Dnes pro sport je správný den,
tak kamarády zavolej.
Společně už máte tým,
Jó, skvělý tým!
Píseň 2
Hoď, hoď, kopni míč
Tref se do koše,
1-2-3-4-5 ty boduješ.
Píseň 3
Jsi skvělý fotbalista,
skvělý fotbalista,
skvělý fotbalista,
Trefíš míč do sítě.
Píseň 4
Náš tým je fajn!
On ví jak hrát,
Hip-hip-hip-hurá!
Tak pojď hrát.
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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.
5. Po vyjmutí elektronické tabule lze hračku na povrchu omývat.
Nedávejte pod tekoucí vodu!

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.
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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. 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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