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ÚVOD
Malý rozprávač rozprávok od Vtech® vám kdekoľvek prehrá krásne 
rozprávky, veselé pesničky a riekanky. Stačí si len vybrať! Nezabudli 
sme ani na uspávanky. Nájdete tu aj 2 rozprávky podfarbené hudbou 
pre príjemné zaspávanie.  
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OBSAH BALENIA 
•  1× Malý rozprávač rozprávok
•  1×Návod na obsluhu

VAROVANIE:
Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky 
a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre  bezpečnosť vášho 
dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA: 
Uchovajte si tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

Túto hračku je možné pripojiť len k  zariadeniu, ktoré je vybavené 
nasledujúcimi symbolmi:  alebo .

Odomknutie baliacich zámkov:

 Otočte zámok obalu niekoľkokrát proti 
smeru hodinových ručičiek. 

 Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte. 
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ZAČÍNAME
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
1.  Pred vložením batérií sa uistite, že je 

hračka vypnutá.

2.  Pomocou  sk ru tkovača  o tvo r te 
priehradku na batérie na zadnej strane 
zariadenia.

3.  Ak sú v hračke použité batérie, vyberte 
ich za jeden koniec.

4.  Vložte 3 nové batérie LR6 / AA 
podľa schémy v  boxe na batérie. Pre 
dosiahnutie najlepšieho výkonu sa 
odporúča používať plne nabité alkalické 
batérie alebo dobíjacie Ni-MH batérie.

5.  Opatrne zatvorte kryt a uistite sa, že je skrutka utiahnutá.

VAROVANIE
Batérie alebo akumulátory musia inštalovať dospelá osoba.

Uchovávajte batérie alebo akumulátory mimo dosahu detí.
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UPOZORNENIE PRE BATÉRIE
• Pre maximálny výkon používajte nove alkalické batérie alebo NI-

MH (Nickel metalhydrid) nabíjacie batérie.
•  Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako 

je odporúčané.
•  Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (uhlíkzinkové), 

alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH,) alebo nové a použité batérie.
•  Nepoužívajte poškodené batérie.
•  Vložte batérie správnou polaritou.
•  Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•  Vyberte vybité batérie z hračky.
•  Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
•  Nevhadzujte batérie do ohňa.
•  Nenabíjajte nenabíjacie batérie.
•  Pred nabíjaním odstráňte nabíjacie batérie z hračky.
•  Dobíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelej 

osoby.

 

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).
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AKTIVÁCIA NORMÁLNEHO REŽIMU
Nový produkt je v  predvádzacom režime. Ak chcete ukončiť 
predvádzaci režim a aktivovať normálny režim, postupujte nasledovne:

1.  Otočte volič do polohy OFF.

2. Následne otočte tlačidlo voliča na kategórii 
„Rozprávky“, označené symbolom knihy .

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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FUNKCIE
1. Tlačidlo výberu

Otočte tlačidlo výberu na požadovanú 
kategóriu. Kategórie sú: Rozprávky, pesničky, 
uspávanky a nahrávanie.
Zariadenie vypnete otočením voliča do polohy 
OFF.

2. Tlačidlo „prehrať / pauza“
Stlačením ňufáčika spustíte alebo pozastavíte 
prehrávanie rozprávky alebo pesničky. 
Ďalším stlačením obnovíte prehrávanie.

3. Tlačidlo „späť“
Stlačením tlačidla „späť“ sa posuniete na 
predchádzajúcu skladbu alebo príbeh.

4. Tlačidlo „ďalší“
Stlačením tlačidla „ďalší“ si spustíte ďalšiu 
skladbu alebo príbeh.

5. Tlačidlo „hviezda“
Ak chcete počúvať vtipy a  zaujímavosti, 
stlačte tlačidlo s hviezdou.
Ak ste v režime nahrávania, stlačením hviezdy 
spustíte nahrávanie.
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6. Nastavenie hlasitosti
Otočením ovládača nahor alebo nadol 
upravíte hlasitosť.

7. Časovač / Spánok / Súvislé prehrávanie
Otočte volič výberu do jednej z  kategórií (rozprávky, piesne, 
uspávanky alebo nahrávanie). Pomocou šípok vyberte rozprávky 
alebo pesničky, od ktorých chcete začať počúvať. Stlačením 
ňufáčika na 5 sekúnd zvoľte počet príbehov alebo skladieb, ktoré 
chcete nepretržite počúvať, potom ďalším stlačením ňufáčika voľbu 
potvrďte. Po prehraní zvoleného počtu rozprávok alebo pesničiek 
prejde rozprávač do režimu spánku.

Pohotovostný režim deaktivujete opätovným stlačením ňufáčika 
na 5 sekúnd.

POZNÁMKA: Aby sa obmedzila spotreba batérie, je vhodné nevoliť 
viac ako 3 dlhé príbehy za sebou.

8. Automatické vypnutie
Pre zachovanie dlhšej životnosti batérií sa Malý rozprávač rozprávok 
od Vtech® približne po 1 minúte nečinnosti automaticky prepne 
do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla ho znovu zapnete.

9. Nahrávanie
Otočte voličom na pozíciu „Vlastné nahrávky“. .
Pri nahrávaní postupujte podľa hlasových pokynov.
Stlačením tlačidla s  hviezdičkou začnete nahrávať a  ďalším 
stlačením tlačidla s hviezdičkou nahrávanie zastavíte.
Vytvorenú nahrávku uložíte stlačením ňufáčika. Nahrávku môžete 
kedykoľvek prehrať novou nahrávkou.
K dispozícii máte 5 nahrávok po 10 minútach.
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10. Vtipy
Ak chcete vypočuť vtip alebo zaujímavú frázu, stlačte tlačidlo 
s hviezdou na bočnej strane.

AKTIVITY
Počúvanie rozprávky, piesne alebo uspávaniek
Otočením voliča, vyberte kategóriu.
Po výbere kategórie sa stlačením tlačidla “ďalší” môžete v  danej 
kategórii pohybovať a  vybrať požadovaný príbeh alebo skladbu. 
Zvolená nahrávka sa spustí automaticky po oznámení mena rozprávky 
alebo pesničky.

Rozprávky 
Snehulienka
Červená čiapočka
Perníková chalúpka
Vlk a sedem kozliatok
Popoluška
Kocúr v čižmách
Janko a zázračná fazuľka
Ako išlo vajce na vandrovku
Tri prasiatka
Pampúšik
Čert a Káča
Tri zlaté vlasy deda Vševeda
O princovi, čo na žabu zakliaty bol
Šípková Ruženka
Dlhý, Široký a Bystrozraký
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Pesničky a riekanky
Kukulienka, kde si bola
Dievka modrooká
Spievanky
Pec nám spadla
Pláva kačka po jazere
Strapatý kocúrik
Snehuliak
Princeznička na bále
Skáče žaba po blate
Ide ide vláčik, ide ide vlak
Jedna, dva, tri, štyri, päť
Hlava, ramená, kolená, palce
Kolo, kolo mlynské
Maličká som
Prší, prší len sa leje      

Uspávanky a rozprávky s hudbou
Brahms – Uspávanka
Schiller - Óda na radost
Čarovný les
Mamička ti zaspieva
Bratček Kubko
Trblietaj sa hviezdička
Princezná na hrášku - rozpravka
Remeslo má zlaté dno - rozpravka
Čierné oči choďte spať
Spi, dieťako, spiže
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
1.  Udržujte hračku v čistote otrením ľahko navlhčenou handričkou 

bez chemikálií.
2.  Udržujte hračku mimo priame slnečné svetlo a mimo priame teplo.
3.  Ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4.  Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do 

nadmernej vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenie
Ak si s týmto zariadením hrá dieťa, je nutný dohľad dospelých.
To zariadenie nie je vhodné na samostatnú manipuláciu pre deti do 
36 mesiacov. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia, aby si s ním dieťa 
mohlo bezpečne hrať. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie alebo 
zlomené časti, nedávajte zariadenie do rúk dieťaťa.

Pri používaní slúchadiel chráňte uši svojho dieťaťa
•  Nadmerné vystavenie vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch dieťaťa.
•  Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a nastavte 

minimálnu úroveň hlasitosti nevyhnutnú na to, aby vaše dieťa počulo 
nahrávky.

Poznámka: maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV.

RIEŠENIE PROBLÉMOV  
Ak z  nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať, potom prosím 
postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
1.  Vypnite prístroj.
2.  Prerušte napájanie vybratím batérií.
3.  Nechajte hračku odpočinúť na pár minút, potom vymeňte batérie.
4.  Výrobok znova zapnite. Výrobok by mal byt teraz pripravený opäť 

hrať.
5.  Ak produkt stále nefunguje, vymeňte všetky batérie za úplne nove.
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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.

Česká a Slovenská republika: 
Telefon: +420 565 321 695 
www.vtechcz.cz 
www.vtech.sk 

NZ Customers: 
Phone: 0800 400 785 
Website: support.vtech.com.au 
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Pozrite si ďalšie
VTECH hračky na

www.vtech.sk
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