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Návod k použití



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
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ÚVOD
Chraň svá tajemství, tak aby je nikdo nezvaný nikdy neobjevil! Deník 
se odemkne až když rozpozná tvou tvář. Deník má přední i zadní 
objektiv pro skvělé selfie, fotky i videa. Deník má nahranou hudbu, 
přehrávač, barevnou obrazovku, budík, adresář a spoustu dalších 
cool vychytávek. Přes 20 skvělých aktivit zahrnuje 3 virtuální domácí 
mazlíčky, aplikaci Moje stylistka, úžasné hry, které tě naučí rychle psát, 
matematiku ale i logické dovednosti. Připoj se k PC a přímo, nebo 
pomocí karty microSD, přetáhni své skladby do deníku!

Tlačítko pro  
6 kategorií

Tlačítko změny
(fotoaparátu / videa)

Mikrofon

Reset
Zadní objektiv

Prostor pro baterie
microSD Card 
Slot

Tlačítko 
předchozí / zpět

Přehrát / pauza

Hlasitost
Tlačítko další / 
rychle dopředu
Přepínání
Spoušť
Čas
Odemknout

OK (potvrzení)
Nápověda

Reproduktor

Funkce4 směrová 
tlačítka

MezerníkSymbolySmajlík
(emoce)

UložitZákladní 
klávesnice

Shift
(přepínání)

Číselná klávesnice

Backspace (zpět)

Audio JackUSB PortPřední objektiv
Tlačítko Esc

(ukončit, zrušit, odejít)
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SPECIFIKACE
Displej 2.4” TFT barevný LCD
Rozlišení fotografií 320 x 240
Rozlišení videa 320 x 240 pixelů
Limit délky videa pro 
jednu nahrávku

30 minut s použitím microSD karty

Rozsah zaostření 45 cm až ∞   
Vnitřní paměť Vestavěná paměť 128 MB (sdílená 

s daty programu, reálná paměť 
k dispozici pro ukládání dat bude menší)

Formáty souborů Fotografie: Standard Baseline JPEG
Video: AVI (Motion JPEG)
Písně a hlasové záznamy: MP3

Paměťová karta microSD / microSDHC karta (není 
součástí). Je doporučována karta 
s kapacitou 1 GB – 32 GB

Připojení Pro propojení s počítačem použijte 
kabel USB 2.0 (není součástí)

Baterie 4AA (LR6) alkalické baterie
Provozní teplota 0–40°C (32–104°F)

ORIENTAČNÍ ÚLOŽNÁ KAPACITA
Velikost paměti Fotografie

320x240
Video 320x240 
(v minutách)

MP3 písně 
128 kbps 
(v minutách)

Vnitřní paměť 1 200 3 60
Paměťová 
karta

2 GB 40 000 67 2 000
4 GB 80 000 135 4 000
8 GB 160 000 270 8 000
16 GB 320 000 540 16 000
32 GB 640 000 1 080 32 000

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty jsou přibližné. Aktuální kapacita 
se liší v závislosti na prostředí fotografování. Při použití programu 
Video Editor je limit délky videa 1,5 minuty.
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OBSAH BALENÍ 
• 1x Vtech Kidi Secret Safe - Můj tajný deník
• 1x Návod k použití
• 1x Rychlý návod
VAROVÁNÍ: 
Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, fólie, obalové visačky 
a zámky, nejsou součástí této hračky a musejí být odstraněny pro 
bezpečnost vašeho dítěte.
POZNÁMKA: Prosím uschovejte návod k použití, obsahuje důležité 
informace.
Tato hračka může být připojena pouze k zařízení II. třídy označenému 
symbolem:  )

Otočte několikrát zámkem proti 
směru hodinových ručiček.
Zámek vytáhněte a odstraňte.

Odstranění balících zámků:

ZAČÍNÁME
INSTALACE BATERIÍ
Secret Diary – Můj tajný deník používá 4 AA baterie.
• Ujistěte se, že deník je vypnutý.
• Najděte kryt baterie na zadní 

straně deníku.
• Otevřete kryt baterie.
• Nainstalujte 4 nové AA baterie, tak 

jak je znázorněno. (Pro maximální 
výkon je doporučeno použití 
nových, alkalických baterií).

• Vraťte nazpět kryt baterie.
POZNÁMKA: Výrobek je po 
zakoupení ve verzi "Zkus mě". 
Aktivaci běžného režimu, naleznete 
v tomto návodu v části "ZAČÍNÁME 
HRÁT" .
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UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE
• Pro správný a maximální výkon používejte pouze nové alkalické 

baterie nebo plně nabité NI-MH (Nickel Metal-hydride) nabíjecí 
baterie.

• Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je 
doporučeno.

• Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) 
nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.

• Nepoužívejte poškozené baterie.
• Vložte baterie správnou polaritou.
• Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
• Vyjměte vybité baterie z hračky.
• Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nenabíjejte standardní baterie.
• Vyjměte nabíjecí baterie z hračky, než začnete nabíjet.
• Nabíjecí baterie mohou být obsluhovány pouze za dozoru dospělé 

osoby.
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
trh 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.recyclenow.com



7

INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY
• Deník podporuje paměťové karty microSD/microSDHC do 32GB.
• Ujistěte se, že deník je vypnutý.
• Vyhledejte otvor pro paměťovou 

kartu uvnitř prostoru pro baterie.
• Vložte paměťovou kartu (není 

součástí dodávky).
• Jakmile je detekována paměťová 

karta, bude použita jako výchozí 
zdroj paměti deníku.

• Abyste kartu vysunuli, jednou na ní zatlačte.
Poznámka: Chcete-li zabránit náhodné ztrátě dat, ujistěte se, že 
před použitím jste zálohovali všechna důležitá data z paměťové 
karty.

VLASTNOSTI 
Tlačítko odemknout 
Stisknutím tohoto tlačítka odemknete deník s pomocí funkce 
"odemknutí obličejem".
Stačí se podívat na obrazovku a postupovat podle pokynů. Udržujte 
vzdálenost mezi tváří a fotoaparátem asi 30 cm, tak aby byla tvář plně 
zobrazena v kruhu. Nyní můžete nastavit odemknutí a otevření deníku 
tváří. Funkci odemknutí obličejem můžete vypnout v nastavení  "Moje 
nástroje" a výběrem možnosti "Odemknutí tváří".
Pokud je funkce odemknutí obličejem zapnutá, budete muset ukázat 
tvář, abyste odemkli deník. Když je funkce vypnuta a číslo hesla 
zapnuto, stisknutím tlačítka Odemknout se otevře kryt, tak abyste mohli 
zadat heslo pro přístup k deníku. Když je funkce odemknutí obličejem 
i číselné heslo vypnuté, stisknutím tlačítka Odemknout se otevře kryt 
a zapne se deník.
Poznámka: Chcete-li deník vypnout, zavřete kryt nebo stiskněte 
tlačítko odemknout.



8

2. Tlačítko reset 
Při prvním použití deníku musíte aktivovat 
normální hru. Stiskněte tlačítko odemknout 
a poté stiskněte tlačítko RESET, dokud se 
na displeji nezobrazí zpráva "Normální mód". 
Pokud chcete vymazat číselné heslo i nastavení 
tváře, lze to také provést tlačítkem RESET. Nejprve stiskněte tlačítko 
Odemknout a pak stiskněte tlačítko Reset. Na obrazovce se zobrazí 
zpráva "Odemykání tváří a číselné heslo bylo vymazáno". Deník se 
pak zapne. Při příštím zapnutí deníku budete vyzváni k opětovnému 
nastavení hesla pro odemknutí.
POZNÁMKA: Tlačítko RESET lze stisknout malým špičatým 
nástrojem, například sponkou na papír.

3. Tlačítko spoušť  
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu fotoaparátu. Opětovným 
stisknutím můžete fotografovat nebo natáčet video.
Tímto tlačítkem si  můžete také prohlížet fotografie a videa, které máte 
uložené.

4. Tlačítko změny  
Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi focením a natáčením videa.

5. Tlačítka přehrávače    
Stiskem tlačítek přehráváte hudební soubory.
Tlačítko přehrát / pauza: Stiskem začnete přehrávat hudbu nebo jí 
pozastavíte.
Tlačítko další / rychle dopředu: Stiskem tlačítka se přesunete na 
další skladbu. Podržením pak zrychlíte přehrávání aktuálního souboru.
Tlačítko předchozí / zpět: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na 
předchozí skladbu. Podržením tlačítka převíjíte skladbu zpět.

6. Tlačítko přepínání (hvězda)  
Stiskem tohoto tlačítka vyberete různé funkce v režimu Fotoaparát, 
Video a Hudba. Jakmile jste si vybrali funkci, uvolněte tlačítko Přepínač 
(hvězda) a počkejte 1 sekundu. Deník pak použije vybranou funkci.
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Režim Funkce
Foto-
aparát

• Zadní fotoaparát 
• Přední fotoaparát 
• 5 sekund odpočítávání pro zadní fotoaparát 
• 5 sekund odpočítávání pro přední fotoaparát 
• Série 5 rychlých fotografií se zadním fotoaparátem 
• Série 5 rychlých fotografií s předním fotoaparátem 

Video • Zadní objektiv 
• Přední objektiv 

Hudební 
přehrávač

• Mix: Náhodné přehrávání skladeb 
• Opakovat: Celý seznam skladeb se bude přehrávat 

opakovaně 
• Znovu: Opakujte skladbu 
• Výchozí režim: Přehrává skladby jednu po druhé. Od 

vybrané skladby až po poslední skladbu v seznamu 

7. Tlačítko čas 
Stisknutím tlačítka Čas zobrazíte aktuální datum, čas a den v týdnu. 
Také se zobrazí několik sekund před vypnutím.

8. Tlačítka pro 6 kategorií
Stisknutím jednoho z tlačítek vyberte jednu ze 6 kategorií:
Moje fotografie a hlasový diář, Moji mazlíčci, Moje stylistka, Foto - 
video, Moje hry a aktivity, Moje nástroje.

9. Základní klávesnice
Stiskem tlačítek s písmeny můžete zapisovat informace do deníku 
nebo adresáře. Použijete je také při psaní v hrách.
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10. Číselná klávesnice
Stlačením těchto kláves zapíšete číselné informace do svého deníku.

11. 4 směrová tlačítka
Stiskem těchto tlačítek provedete výběr na 
obrazovce nebo pohyb při dalších aktivitách.

12. Tlačítko OK 
Tlačítkem Ok potvrdíte výběr.

13. Backspace (zpět) 
Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte zadané údaje.

14. Tlačítko Shift 
Stiskem a podržením tlačítka změníte použití malých a velkých písmen 
i číselných kláves.

15. Tlačítko Esc (ukončit, zrušit, odejít) 
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět, k předchozímu zobrazení.

16. Tlačítko funkce 
Tlačítkem si zvolíte funkce na liště při zápisu do deníku.

17. Tlačítko pomoc 
Stiskni toto tlačítko když potřebuješ pomoci. Funguje jen u některých 
činností.

18. Tlačítko smajlík (emoce) 
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte ikony do záznamů v deníku a do 
adresáře.

19. Tlačítko symboly 
Stisknutím tohoto tlačítka vložíte symboly do záznamů v deníku a do 
adresáře.

20. Tlačítko uložit 
Stisknutím tohoto tlačítka uložíte do deníku, fotografie, videa a další 
informace, které jste vytvořili.
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21. Mezerník 
Při psaní použijte toto tlačítko pro vložení mezery mezi slovy, písmeny 
nebo čísly.

22. USB Port 
Připojte kabel USB (není součástí dodávky) do portu USB. Následně 
připojte deník k počítači. Takto lze přenášet soubory.

23. Slot pro paměťovou kartu 
Zde vložte kartu microSD (není součástí dodávky) pro rozšíření paměti.

24. Stojánek 
Lze použít malý stojánek ve spodní části, tak aby deník mohl stát ve 
vzpřímené poloze.

25. Audio Jack 
Zde si můžete připojit sluchátka (nejsou součástí dodávky).

26. Mikrofon  
Mluvte do mikrofonu když chcete nahrát hlasový záznam nebo hrát 
hlasové hry.

27. Hlasitost  
Stiskem nastavíte požadovanou hlasitost.

28. Automatické vypnutí 
Kvůli delší životnosti baterie se deník po několika minutách, pokud ho 
nepoužíváte, automaticky přepne do režimu hodin. To samé provede 
pokud je vybitá baterie. Deník můžete znovu odemknout stisknutím 
tlačítka Odemknout.
Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí varování 
a upozornění na výměnu baterií.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Deník můžete připojit k PC nebo Mac počítači pomocí USB kabelu 
(není součástí balení). Po připojení je možné přenášet soubory mezi 
deníkem a počítačem. Postupujte podle níže uvedených kroků.
• Před připojením k počítači vypněte deník.
• Vytáhněte gumový kryt portu USB v horní části deníku.
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• Vložte kabel USB (malý konec) do portu USB deníku.
• Vložte větší konec kabelu USB do portu USB v počítači. Port USB je 

obvykle označen tímto symbolem:  
• Zobrazí se dvě vyměnitelné jednotky nazvané "VTech 1636" a "VT 

SYSTEM". "VTech 1636" slouží k ukládání dat. "VT SYSTEM" slouží 
k ukládání systémových dat a je nepřístupný. 

Poznámka: Je-li v deníku paměťová karta, zobrazí se pouze obsah na 
paměťové kartě.
Aby se zabránilo případnému poškození vašeho deníku:
• Pokud nemáte k deníku připojen kabel USB, ujistěte se, že gumový 

kryt USB je zcela a správně zasunutý v portu USB deníku.

POZNÁMKA:
Jakmile je deník připojen k počítači, nevkládejte ani nevyjímejte 
paměťovou kartu a během přenosu souborů neodpojujte deník. Po 
dokončení odpojte deník podle zásad bezpečného odebrání hardwaru 
z počítače. Potom můžete fyzicky odpojit deník od počítače.
Chcete-li zálohovat data z deníku, zkopírujte a vložte data na vybrané 
místo v počítači.
Zálohování souborů fotografií nebo videa pořízených deníkem:
• Vyhledejte a otevřete složku DCIM v odnímatelné jednotce VTech 

1636. 
• Vaše fotografie a video soubory budou umístěny v podsložkách uvnitř 

složky 100VTECH. Kopírujte a vložte své fotografie a video soubory 
na místo v počítači, které máte pro to určené.

Zálohování skladeb a souborů v MP3: 
• Vyhledejte a otevřete složku MUSIC ve vyměnitelné jednotce VTech 

1636.
• Zkopírujte a vložte soubory na místo v počítači, které máte k tomu 

určené.
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Zálohování hlasových souborů zaznamenaných v deníku:
• Vyhledejte a otevřete složku VOICE na vyměnitelné jednotce VTech 

1636.
• Zkopírujte a vložte soubory na místo v počítači určené pro zálohování.
Přenos souborů fotografií nebo videa do deníku:
• Vyberte nejprve fotografie nebo soubory videa, které chcete přenést 

z počítače.
• Vyhledejte a otevřete složku DOWNLOAD na vyměnitelném disku 

VTech 1636, poté zkopírujte a vložte soubory fotografií do podsložky 
PHOTO nebo do podadresáře VIDEO pro video soubory.

Přenos MP3 souborů do deníku:
• Zvolte soubory MP3, které chcete přenést z počítače.
• Zkopírujte je a vložte do složky HUDBA.

POŽADAVKY NA SYSTÉM PRO PŘIPOJENÍ 
K POČÍTAČI:
Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10. MacOS verze 
10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 nebo 10.13. Loga Microsoft® 
a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation 
ve Spojených státech a dalších zemích. Loga Macintosh a Mac jsou 
ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších 
zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných 
vlastníků.

ZAČÍNÁME HRÁT
Aktivace režimu normálního přehrávání:
Při prvním použití deníku budete muset aktivovat normální mód 
přehrávání.
1) Otevřete kryt baterie. Najděte tlačítko RESET umístěné vedle slova 

RESET.
2) Stisknutím tlačítka Odemknout zapnete deník.
3) Po zobrazení loga VTech stiskněte tlačítko RESET.
4) Na obrazovce se zobrazí zpráva "Normální mód". Kryt deníku se pak 

otevře a můžete ho začít používat.
5) Pokud je kryt zavřený a vy stisknete tlačítko Odemknout, budete 

vyzváni k nastavení funkce odemknutí tváří.



14

Nastavení odemknutí obličejem (tváří):
Stiskněte tlačítko Odemknout a poté "Sledujte a poslouchejte pokyny, 
tak aby vás deník co nejlépe rozpoznal. Postupujte podle níže 
uvedených pokynů a ujistěte se, že vaše tvář je umístěna v kruhu.
• Ikony srdcí se po jednom budou měnit na červenou barvu dokud 

nebude vaše tvář zcela rozpoznána.
• Pokud není zjištěna žádná tvář, srdce se přestanou vyplňovat. 

Upravte svůj úhel nebo polohu tváře tak, abyste viděli, že se srdce 
stále doplňují.

• Sledujte ikonky obličejů a napodobte různé 
výrazy:

 Běžný výraz obličeje:  
 Milý úsměv:  
 Smích:  
 Naštvaný obličej:  
 Legrační tvář:  
Poznámka: Ujistěte se, že při odemykání máte tvář v kruhu.

Nastavení číselného hesla
Pokud jste úspěšně nastavili odemknutí tváří, kryt se otevře a budete 
požádáni o zadání čtyřmístného číselného hesla.
Poté budete vyzváni k opakování číselného hesla.
Pokud jste heslo správně nastavili, můžete začít používat deník. 
Chcete-li změnit heslo, přejděte do části Moje nástroje.

POKUD MÁTE ODEMYKÁNÍ TVÁŘÍ JIŽ 
NASTAVENO...
Ozve se hlas "Umísti obličej do kruhu". Pohybujte předním objektivem 
tak, abyste měli svoji tvář umístěnou v kruhu na obrazovce. Pokud 
deník rozpozná vaši tvář, uslyšíte "Ahoj! Vítej zpět!" A kryt se otevře.
Pokud vás deník nerozpozná nebo nepozná tvář, uslyšíte: "Žádná 
tvář nebyla rozpoznána",  a otevře se víko pro zadání hesla vašeho 
číselného hesla. Pokud je číslo hesla správné, můžete začít používat 
deník.
Je-li číselné heslo nesprávné, uslyšíte: " Omlouvám se, toto není tvůj 
deník!",  a deník se vypne.



15

Důležitá poznámka k odemčení tváří.
1. Ujisti se, že jsi otočena tváří k deníku a že tvoje tvář je v kruhu.

2. Nezakrývej si obočí.

3. Zkus deník držet vodorovně s očima.

4. Pokud nosíš brýle a měla jsi je při nastavení odemykání, používej 
stejné brýle, když chceš odemknout deník. Pokud ti odemykání 
s brýlemi zcela nefunguje, pokus se nastavit odemknutí obličejem 
bez brýlí.

5. Funkci odemknutí obličejem nastavuj při dobrém okolním osvětlení. 
Nepoužívej odemknutí tváří před silným světelným zdrojem nebo 
naopak za špatných světelných podmínek.

RESET (obnovení, vymazání) hesla
Když je deník zapnutý, můžete stisknout tlačítko RESET, které je 
umístěno uvnitř prostoru pro baterie. Na obrazovce se zobrazí zpráva 
"Odemykání tváří a číselné heslo bylo vymazáno." Číselné heslo 
i odemykání tváří se musí při opětovném otevření deníku nastavit 
znovu.



16

Nastavení data a času
Při prvním použití deníku nebo při výměně baterií je třeba nastavit 
datum a čas. Můžete také změnit pozadí hodin.
Stiskněte tlačítko Uložit nebo potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

AKTIVITY:
VTech® Secret Safe – Můj Tajný deník má k dispozici 20 různých 
zábavných aktivit.

FOTO / VIDEO
Stisknutím tlačítka spouště vstoupíte do režimu fotoaparátu. V tomto 
režimu můžete pořizovat fotografie a videa. Stisknutím tlačítka Změna, 
můžete přepínat mezi režimem fotografií a videa.
V režimu Fotografie: stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte 
funkci.
Stisknutím tlačítka spouště fotografujte.
V režimu videa: Stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte funkci.
Stisknutím tlačítka spouště zahájíte nebo ukončíte nahrávání videa.
Je-li paměť deníku plná, můžete do něj vložit kartu microSD a rozšířit 
tak kapacitu paměti deníku.
Fotografie a videa, které jste vytvořili si můžete prohlédnout v Galerii.

HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ
Stisknutím tlačítka Přehrát / pauza vstoupíte do režimu hudby 
a vyberete skladbu. Stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte 
funkci.
Stisknutím tlačítka Tlačítko další / rychle dopředu  nebo tlačítka  
Předchozí / zpět, lze přejít do jiné části skladby.
Pokud je v deníku vložena karta microSD, můžete vybrat skladbu, 
kterou chcete poslouchat jak z interní paměti, tak z paměťové karty 
microSD.
Můžete si přenést nové skladby z počítače a uložit je do deníku. 
Skladby můžete také zálohovat jejich kopírováním do počítače.
Je-li paměť deníku plná, můžete do ní vložit kartu microSD a rozšířit 
tak kapacitu paměti deníku.
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KATEGORIE 1: MOJE FOTOGRAFIE 
A HLASOVÝ DIÁŘ
Vyberte si datum a napište záznam do svého deníku 
pomocí textových a speciálních ikon. Do deníku 
můžete také přidat fotografii a hlasovou poznámku. 
Po uložení záznamu do deníku si ho můžete kdykoli 
prohlédnout, upravit nebo vyhledávat. 

VYTVOŘIT NOVÝ ZÁZNAM V DENÍKU 
1. Vyberte den
Pomocí tlačítek se šipkami vyberte den a měsíc 
záznamu do deníku a potvrďte stisknutím tlačítka 
OK.

2. Počáteční informace
Vyberte počasí, náladu a přidejte speciální ikonu.

3. Zadejte obsah
Napište svůj tajný záznam deníku pomocí písmen a čísel na klávesnici. 
Stiskněte ikonu pro přidání ikon. Stisknutím tlačítka Symboly přidáte 
speciální symboly. Stisknutím funkčního tlačítka přidáte fotografii, přidáte 
hlasovou poznámku, změníte pozadí nebo můžete i odstranit celý zápis 
do deníku. Stisknutím tlačítka Uložit, uložíte záznam do deníku.

Prozkoumat záznamy v deníku
V kalendáři se nejprve vždy zobrazí aktuální 
měsíc. Tlačítky se šipkami si vyberte požadované 
datum a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně 
si můžete zobrazit obsah záznamu v deníku. 
Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů 
uvidíte obsah i připojenou fotku. Stisknutím tlačítka Funkce můžete  
vyhledat záznamy v deníku podle data. Také můžete  stisknutím 
tlačítka Funkce upravit nebo odstranit záznam deníku.
Hlasové poznámky můžete nahrát z počítače nebo také zkopírovat do 
počítače.

KATEGORIE 2: MOJI MAZLÍČCI
Zde se můžete starat o své vlastní virtuální 
mazlíčky! Můžete si vybrat ze 3 různých mazlíčků: 
kočka, pes nebo kůň.
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1. Ukaž tvář svému mazlíčkovi
Jakmile jste si vybrali zvířátko, můžete mu ukázat svou tvář. Na 
obrazovce se objeví okno, které vám umožní umístit tvář dovnitř. Jakmile 
vás zvířátko pozná, bude šťastné. Pokud vás nepozná, bude smutné.

2. Dej svému čtyřnohému miláčkovi jméno
Nyní můžete dát svému mazlíkovi jméno.

3. Stiskem tlačítka Funkce se zobrazí 7 ikon 
s různými akcemi:

Mazlíčkův profil 
Tady můžete zkontrolovat jméno a stav vašeho 
mazlíčka:
Úroveň spokojenosti, úroveň štěstí a úroveň krásy. 
Můžete také změnit jméno svého mazlíčka.
Stisknutím tlačítka Esc se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.
Úroveň spokojenosti – Zjistěte, jestli je váš mazlíček hladový.
Úroveň štěstí – Zjistěte, jestli je váš mazlíček šťastný.
Úroveň krásy – Zjistěte, jestli váš mazlíček potřebuje umýt.

Péče o mazlíčka 
Vyberte si z činností péče o vašeho domácího mazlíčka.

Nakrmte své zvířátko, když má hlad.

Zahrajte si mini hru se svým mazlíčkem.

Vysprchujte svého mazlíčka, když je to potřeba.

Dejte mazlíčkovi lék, když se necítí dobře.

Psí mini hra: 
Pes je na cestě domů. Na cestě jsou rozházené kosti. Pomozte 
pejskovi najít nejlepší cestu, tak aby sesbíral co nejvíce kostí, 
a bezpečně se dostal domů.
Kočičí mini hra:
Některé předměty popadaly. Pomozte je sesbírat. Zmáčkněte tlačítka 
vlevo nebo vpravo aby se kočička mohla přesouvat. Stisknutím tlačítka 
OK seberete předměty.
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Mini hra s koníkem:
Pomozte koníkovi běhat! Stiskněte tlačítko OK, když má koník 
přeskočit plot.

Změna umístění 
Zde můžete změnit prostředí pro svého mazlíčka.

Mazlíčkova truhla 
Použijte předměty z truhly k vyzdobení svého mazlíčka.

Rozpoznávání tváře 
Volbou této funkce nebo stisknutím tlačítka Odemknout zobrazíte svoji 
tvář v okně vašeho mazlíčka.

Vyfoť 
Tady si můžete udělat fotografii se svým domácím mazlíčkem! 
Jednoduše stiskněte tlačítko Spoušť nebo tlačítko OK a uděláte 
skupinovou fotku.

Změna mazlíčka 
Tady si můžete vyměnit svého mazlíčka. Budete přesměrováni zpět na 
obrazovku výběru zvířátek. Můžete si vybrat jiného mazlíčka a starat 
se o něj.

KATEGORIE 3:  
MOJE STYLISTKA
Tato kategorie má 3 různé varianty hry.

STYLISTKA 1 – MOJE ŠATNA
V této hře se můžete vyfotit nebo si vybrat jednu 
z dříve pořízených fotografií.
Následně se můžete oblékat s použitím různých 
šatů a doplňků:
1) Můj vlastní vzor, 2) Doplňky na hlavu, 3) Účesy, 
4) Oblečení. 
Pokud zvolíte režim Auto, diář náhodně vybere styl pro vás. Stiskněte 
šipky a tlačítka OK pro váš výběr a stisknutím tlačítka Uložit uložíte 
nový obrázek. Můžete stisknout ikonu Rychlé foto a pořídit si tak fotku 
s tímto stylem a uložit jí do galerie.
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STYLISTKA 2 – MŮJ STYLOVÝ MAKE-UP
Vyberte fotografii z Galerie nebo se vyfoťte tím, že 
umístíte obličej do šablony na obrazovce. Přidejte 
doplněk pomocí těchto funkcí:
1) Tvářenka, 2) Oční stíny, 3) Řasenka, 4) Rtěnka, 
5) Další.
Můžete upravit tvar, velikost a umístění každého 
přidaného objektu. Stiskněte funkční tlačítko pro zobrazení seznamu 
funkcí. Stiskněte tlačítko Šipky a OK pro výběr a přesné umístění. 
Stisknutím tlačítka Uložit uložíte novou fotku. V galerii si můžete 
prohlédnout snímky, které jste si uložili.

STYLISTKA 3 – MŮJ ADRESÁŘ
Tady si můžete zadat své informace i informace 
svých přátel a uložit je. Můžete si také uložit různé 
fotografie pro různé skupiny.

Moje údaje
Tuto ikonu vyberte, chcete-li se vyfotit nebo vybrat fotku ještě před 
zadáním vašich údajů. Zadejte své jméno, telefonní číslo, narozeniny,  
adresu a e-mail. Pak uložte své informace. Vložte libovolné symboly, 
písmena a čísla a stiskněte tlačítko Emoce pro přidání ikon. Stisknutím 
tlačítka Symboly přidáte symboly a následně vše uložíte, stisknutím 
tlačítka Uložit. Všechny zadané informace můžete kdykoliv upravit. 
Stisknutím tlačítka Funkce upravíte nebo smažete své osobní údaje.

Přidat nový kontakt
Zvolte, pokud chcete vyfotit nového přítele nebo vyberte skvělý 
obrázek svého přítele z galerie. Zadejte informace svého přítele: 
jméno, telefonní číslo, narozeniny, adresu, e-mail a další informace. 
Poté uložte. Na klávesnici zadejte libovolná písmena a čísla a stiskněte 
ikonu Emoce a přidejte ikonku. Stisknutím tlačítka Symbol přidáte 
symboly a stisknutím tlačítka Uložit uložíte informace.

Seznam přátel
Pokud jste si vytvořili kontakty, zobrazí se v abecedním pořadí. Pomocí 
tlačítek se šipkami nebo stisknutím tlačítka písmena na klávesnici 
vyberte kontakt. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte jejich informace. Při 
prohlížení jejich informací stiskněte tlačítko Funkce pro úpravu nebo 
odstranění obsahu.
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KATEGORIE 4: FOTO – VIDEO
K dispozici jsou čtyři různé aktivity, z nichž si 
můžete vybrat:
Editor fotek, Editor videa, Animace a Galerie  

1 – Editor fotek
Vyberte fotografii z Galerie nebo vyfoťte tak, že 
umístíte obličej do šablony na obrazovce.
Následně můžete použít efekty z následujících 
kategorií: 1) rámečky, 2) doplňky na hlavu, 3) brýle, 
4) náušnice, 5) náhrdelníky, 6) další efekty, 
7) Nálepky.
Můžete upravit tvar, velikost a umístění každého přidaného objektu. 
Stiskněte funkční tlačítko pro zobrazení seznamu funkcí. Stiskem šipek 
a tlačítka OK provedete volbu. Poté stiskněte tlačítko uložit, čímž uložíte 
nový obrázek. Snímky, které jste si uložili můžete prohlížet v galerii.

2 – Editor videa
Vyberte speciální efekt a vytvořte nové video.
1) Přidat hudbu na pozadí, 2) Přidat rámeček, 
3) Zrychlit nebo zpomalit. 
K svému videu můžete přidat hudbu na pozadí. 
Můžete také přidat zajímavý rámeček nebo 
nastavit rychlost videa. Stisknutím tlačítek se 
šipkami a OK upravíte video. Poté uložíte video 
stisknutím tlačítka uložit. Videa, která jste si uložili můžete prohlížet 
v galerii.

3 – Animace
Umístěte obličej do šablony na obrazovce a vyfoťte se 
sami nebo se svým přítelem. Následně můžete nahrát 
hlasovou poznámku, tak aby odpovídala zvolenému 
obrázku a sledujte vaši srandovní animaci.

4 – Galerie
Tady si můžete prohlédnout všechny pořízené 
obrázky a videa. Stisknutím tlačítka funkce 
vymažete vybranou fotografii nebo video nebo 
odstraníte všechny fotografie a videa.
Do svého deníku můžete přenést nové fotografie 
a videa z počítače. Můžete také zálohovat fotografie a videa 
zkopírováním z deníku do počítače.
Je-li paměť deníku plná, můžete do ní vložit kartu microSD a rozšířit 
tak kapacitu paměti deníku.
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KATEGORIE 5: MOJE HRY 
A AKTIVITY
Tady naleznete 10 skvělých her a jiných aktivit.

Moje hry a aktivity 1 – Písemný test
Zvládnete napsat všechna písmena nebo slova, 
která jsou zobrazena na obrazovce dříve, než 
vyprší čas?
Nabídka zahrnuje 4 úrovně obtížnosti:
 Úroveň 1: Zadejte malá písmena
 Úroveň 2: Zadejte slova
 Úroveň 3: Zadejte malá písmena, velká písmena a čísla
 Úroveň 4: Zadejte frázi nebo větu
Pokud všechny znaky a slova dvakrát zadáte správně dvakrát, než 
vyprší čas, přesunete se na další úroveň.

Moje hry a aktivity 2 – Zábavná čísla
Deník vás požádá, abyste vybrali vyšší nebo 
nižší hodnotu (počet) kterou vidíte na obrazovce,. 
Musíte odpovědět správně nejméně 10krát. 
Existuje 6 úrovní obtížnosti. Pokud vyřešíte 
všechno správně dvakrát, než vyprší čas, 
přesunete se na další úroveň.
 Úroveň 1: Zobrazují se 2 políčka. Zaškrtněte políčko s více nebo 

méně objekty uvnitř.
 Úroveň 2: Zobrazují se 2 políčka s kostkami. Vyberte pole s vyšší 

nebo nižší hodnotou na kostkách.
 Úroveň 3: Zobrazují se 2 nebo 3 číslice s jedním číslem. Vyberte 

větší nebo menší číslo.
 Úroveň 4: Zobrazují se 2 nebo 3 čísla s více číslicemi. Vyberte větší 

nebo menší číslo.
 Úroveň 5: Zobrazují se 2 rovnice se sčítáním nebo odčítáním. 

Vyberte stranu, která má větší nebo menší hodnotu.
 Úroveň 6: Zobrazují se 2 rovnice s násobením nebo dělením. 

Vyberte stranu, která má větší nebo menší hodnotu.
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Moje hry a aktivity 3 – Sudoku
Vyplňte mřížku 2x2 nebo 2x3  tvarem nebo číslem, 
aniž byste však opakovali nějakou číslici nebo 
tvar ve stejném řádku, sloupci nebo poli. Stiskněte 
číselné tlačítko a pomocí tlačítek se šipkami, 
vyplňte mřížku. Existují 3 úrovně obtížnosti. 
Dokončíte-li správně dvě hádanky Sudoku, přesunete se na další 
úroveň.
 Úroveň 1: Tvary 2x2
 Úroveň 2: 2x2 čísla
 Úroveň 3: 2x3 Čísla

Moje hry a aktivity 4 – Střílecí kuličky
Sestřelte co nejvíce kuliček. Spojte 3 kuličky se 
stejnou barvou, aby zmizely. Pomocí tlačítek se 
šipkami upravte směr střelby kuliček. Stisknutím 
tlačítka OK vystřelíte kuličky ze spodní části 
obrazovky. Existují 3 úrovně obtížnosti. Pokud vymažete všechny 
bubliny dvakrát za sebou, přesunete se na další úroveň.
 Úroveň 1: 4 nebo 5 barevných kuliček
 Úroveň 2: 6 nebo 7 barevných kuliček
 Úroveň 3: 8 barevných kuliček

Moje hry a aktivity 5 – Objednej si
Zákazník si objedná nějaké jídlo. Vy budete muset 
ve správném pořadí vybrat správné potraviny 
ze seznamu na obrazovce. Pokud nestihnete 
v určeném čase dokončit objednávku zákazníka, 
bude nešťastný a odejde.
Existují 3 úrovně obtížnosti. Pokud dvakrát správně a v čas dokončíte 
objednávku zákazníků, přejdete na další úroveň.
 Úroveň 1: 2 objednávky pro každého zákazníka
 Úroveň 2: 3 objednávky pro každého zákazníka
 Úroveň 3: 4 objednávky pro každého zákazníka

Moje hry a aktivity 6 – Mluvící 
papoušek
Mluvte do mikrofonu a váš hlas se přehraje jako 
hlas papouška. Stiskněte tlačítko OK a začněte 
s papouškem mluvit.
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Moje hry a aktivity 7 – Zkus vyskočit!
Pomozte křečkovi na cestě k dobrodružství!
Abyste pomohli křečkovi vyskočit, stiskněte tlačítko 
OK nebo mluvte do mikrofonu.

Moje hry a aktivity 8 – Postav most!
Dokážete postavit mosty přes ostrovy?
Stiskněte a podržte tlačítko OK nebo mluvte do 
mikrofonu a postavte most. Když si myslíte, že 
je most dost dlouhý uvolněte tlačítko OK nebo 
přestaňte mluvit. Most se sklopí.

Moje hry a aktivity 9 – Křišťálová 
koule
Podívejte se na křišťálovou kouli a stisknutím 
tlačítka OK zobrazte své štěstí! Budou se 
zobrazovat tyto volby:
 Moudrá slova
 Šťastná barva
 Šťastné číslo  
 Šťastné zvíře  
 Šťastná věc  

Moje hry a aktivity 10 – Jiná tvář
Myslíte si, že vy i vaše přítelkyně jste si podobné? 
Pojďme to zjistit! Nastavte svou tvář do rámečku 
a stisknutím tlačítka OK spusťte skenování. Pokud 
je vaše tvář rozpoznána, můžete rámečku ukázat 
tvář svého přítele a stisknutím tlačítka OK začít 
skenování jeho tváře. A teď uvidíte, jak jste si oba podobní!

KATEGORIE 6: MOJE NÁSTROJE
Můžete vybírat 8 různých nastavení vašeho deníku:
1. Kontrast, hlasitost a hudba na pozadí – 
pomocí tlačítek se šipkami nastavte hlasitost a jas 
obrazovky. Hudbu na pozadí můžete zapnout nebo 
vypnout. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Uložit uložíte změny.
2. Budík – Pomocí tlačítek se šipkami vyberte čas a zvuk budíku. Také 
můžete nahrát svůj vlastní zvuk budíku! Stisknutím tlačítka OK nebo 
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tlačítka Uložit uložíte změny. Pokud máte budík nastaven a je aktivní, 
zobrazí se animace budíku a uslyšíte doprovodný zvuk.
3. Datum a čas – Stisknutím tlačítka se šipkami vyberte datum, čas 
a motiv pozadí hodin. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Uložit 
uložte změny. Nastavený čas i datum se zobrazí i v režimu spánku, 
po  stisknutí tlačítka čas. Můžete také volit různé pozadí hodin 
z nainstalovaných motivů nebo z vaší galerie.
4. Číslo hesla – Zde můžete zapnout nebo vypnout používání hesla. 
Nebo číselné heslo změnit. Stisknutím tlačítek se šipkami zapněte 
nebo vypněte číselné heslo. Stisknutím číselných tlačítek zadejte své 
současné 4-místné heslo a poté můžete zadat nové heslo.
5. Odemknutí tváří – Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Zap 
(zapnuto), pokud chcete odemykat deník pomocí tváře. Pokud zvolíte 
možnost Vyp (Vypnuto), nebudete muset deník odemykat pomocí 
obličeje. Po stisknutí tlačítka Odemknout se kryt otevře.
6. Upozornění na událost – Pomocí tlačítek se šipkami nastavte 
datum a čas zvláštní události. Chcete-li zadat podrobnosti o události, 
napište je pomocí klávesnice. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka 
Uložit uložte nastavení. Pokud jste si nastavili upozornění na 
událost, připomene se vám ve vyskakovacím okně včetně zvukového 
upozornění.
7. Časovač automatického vypnutí hudebního přehrávače – Pro 
výběr časovače použijte tlačítka se šipkami a pro uložení nastavení 
stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Uložit. Jakmile si vyberete čas, 
hudební přehrávač se automaticky vypne po uplynutí nastaveného 
času.
8. Nastavení paměti – Tady uvidíte, kolik místa máte v deníku. Pokud 
je v deníku paměťová karta, ukáže, kolik místa je na paměťové kartě. 
Paměť zde můžete také naformátovat. Pokud naformátujete paměť, 
budou odstraněny všechny záznamy z paměti deníku nebo z microSD 
karty, a to i se všemi uloženými soubory, fotografiemi a videozáznamy.

PÉČE A ÚDRŽBA
1. Deník čistěte otřením vlhkým hadříkem.
2. Deník uchovávejte mimo přímé sluneční záření a mimo přímé zdroje 

tepla.
3. Vyjměte baterie, pokud se deník delší dobu nepoužívá.
4. Vyvarujte se pádu deníku na tvrdý povrch a nevystavujte ho 

nadměrné vlhkosti.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Projděte si tuto sekci, pokud se setkáte s obtížemi při provozování 
Secret Safe – Můj tajný deník.

Problém Řešení
Deník nefunguje 1. Vyjměte baterie z deníku a nechte ho 

ležet několik minut bez baterií. Poté 
vložte plně nabité baterie.

2. Deník zapněte. Nyní by měl fungovat 
správně.

3. Pokud deník nefunguje, vložte úplně 
nové baterie.

Fotografie nejsou 
jasné

1. Ujistěte se, že deník držíte při focení 
pevně, bez třesu.

2. Ujistěte se, že světelné podmínky 
prostředí v němž fotografujete jsou 
dobré.

3. Zkontrolujte, zda je čočka objektivu 
fotoaparátu čistá.

Nelze se připojit 
k počítači

Zkontrolujte propojení kabelu USB mezi 
deníkem a počítačem a zkontrolujte 
správný postup připojení podle této 
příručky.

Nelze detekovat 
paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta 
správně vložena.

2. Zkontrolujte, jestli je paměťová karta 
podporovaná. Deník může podporovat 
pouze kartu microSD nebo microSDHC.

3. Zkontrolujte, zda je souborový systém 
paměťové karty v formátu FAT nebo 
FAT32, Deník nepodporuje souborové 
systémy NTFS nebo exFAT. Měli byste 
si zálohovat všechna důležitá data 
z paměťové karty a naformátovat ji do 
systému souborů FAT nebo FAT32 ještě 
před použitím ve svém tajném deníku.
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Soubory nelze uložit Zkontrolujte, jestli není paměťová karta 
plná.
Pokud není vložena paměťová karta, 
zkontrolujte vnitřní paměť deníku.

Nelze zobrazit 
přenesené soubory 
hudby, videa nebo 
fotografií

1. Zkontrolujte, zda jsou přenesené 
soubory vloženy do správného adresáře 
v deníku. Když máte tajný deník 
připojen k počítači, tak  fotky by měly 
být umístěny ve složce DOWNLOAD / 
PHOTO, videa by měla být umístěna ve 
složce DOWNLOAD / VIDEO a skladby 
by měly být vloženy do složky MUSIC. 

2. Tajný deník podporuje pouze následující 
formáty:

 fotografie ve formátu Standard Baseline 
JPEG, videa ve formátu AVI (Motion 
JPEG) a skladby ve formátu MP3.

Displej nesprávně 
zobrazuje

Vyjměte baterie z deníku a nechte ho ležet 
několik minut bez baterií. Poté vložte plně 
nabité nové baterie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na naše oddělení služeb 
pro spotřebitele na email: vtech@vtechcz.cz (pro ČR) a vtech@vtech.sk  
(pro SR). Náš servisní zástupce vám rád pomůže.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Vytváření a inovace Vtech® výukových produktů, je doprovázeno 
vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento 
úkol vážně. Snažíme se, abychom vytvořili výrobky s co nejvyšší 
hodnotou pro zákazníky. 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).

Přehrávání Sluchátka
Maximální výstupní 
napětí

≤150mV Širokopásmové napětí ≥75mV
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