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Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa 
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snáď tie 
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov. 
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou 
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batoľatá.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to, 
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych 
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje 
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra 
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku, 
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte 
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné 
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.

Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci. 
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie 
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle 
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky 
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa 
podieľať na učeniu a vývoji Vášho dieťaťa.

S úctou
Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na  
www.vtech.sk
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Úvod
Ďakujeme vám za zakúpenie Vtech Športového centra 3 v 1

Táto vzdelávacia elektronická hračka naučí deti čísla, farby aj tvary. 
A  ešte si pri tom užijú množstvo aktívnej zábavy. Vtech Športové 
centrum má basketbalový kôš s počítačom vhodených košov. Malých 
futbalistov rozparádi futbalová brána s roztomilým brankárom, ktorý 
vie zareagovať na každý úspešný kop. Súčasťou je malá futbalová 
lopta, basketbalová lopta a malá fialová loptička. 

Výsledková 
tabuľa 

Brankár

Basketbalový kôš 

Ozubené  
kolesá

Vypínač
Ovládanie hlasitosti 

Tri tlačidlá 
rôznych tvarov 

Posuvný 
pohár
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obsah balenia 

BránkaVýsledková tabuľa Dva základné kusy

Horný oporný dielDve podporné nohy Basketbalový kôš

Dve ozubené kolesáBrankár Pohár

SamolepkyOsem skrutiek 

•	 Návod

Lopta basketbalová, 
futbalová a malá 

loptička 
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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:
Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité 
informácie.

PoZnÁMKa
Pokiaľ lopty zmäknú, nafúknite ich bežnou ručnou pumpičkou so 
štandardnou vzduchovou ihlou (nie je súčasťou dodávky). Lopty 
neprefukujte.  

hračku môžu zostavovať iba dospelé osoby!
Toto balenie obsahuje malé diely. Z  dôvodu bezpečnosti 
dieťaťa nenechajte dieťa sa hrať s hračkou, kým nebude úplne 
zostavená. 

VaroVanie:

nemierte žiadnou loptou na oči alebo tvár. 
VaroVanie
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ZaČÍnaMe
inŠTalÁCia baTÉRiÍ
1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
2.		 Nájdite	 kryt	 batérie	 na	 streche	

auta. Pomocou skrutkovača povoľte 
skrutku.

3.  Vyberte staré batérie
4.  Vložte 2 nové AAA (AM-4/LR03) 

batérie, podľa pokynov zobrazených na schéme vnútri boxu. (Pre 
maximálny výkon sa odporúča použiť nové alkalické batérie).

5.		 Nasaďte	kryt	batérie	a dotiahnite	skrutku.

UPoZoRnenie PRe baTÉRie
•	 Batérie	dodané	s výrobkom	umožňujú	testovať	hračku,	ale	nie	

sú to batérie s dlhou životnosťou.
•		 Používajte	iba	batérie	rovnakého,	alebo	ekvivalentného	typu,	

ako je odporúčané.
•		 Nemiešajte	rôzne	typy	batérií:	alkalické,	štandardné	

(carbonzinc),	alebo	nabíjacie	(Ni-Cd,	Ni-MH),	alebo	nové	
a použité batérie.

•		 Nepoužívajte	poškodené	batérie.
•		 Vložte	batérie	správnou	polaritou.	(značené	+	a -	)
•		 Zabráňte	skratovaniu	kontaktov	batérie.
•		 Vyberte	vybité	batérie	z hračky.
•		 Vyberte	batérie,	keď	prístroj	dlhú	dobu	nepoužívate.
•		 Nevhadzujte	batérie	do	ohňa	ani	do	prírody.
nabÍJaCie baTÉRie:
•		 Nenabíjajte	štandardné	batérie.
•		 Pred	nabíjaním	vyberte	nabíjacie	batérie	z hračky	(ak	sú	

odnímateľné).
•		 Nabíjacie	batérie	sa	môžu	nabíjať	iba	pod	dohľadom	dospelej	

osoby
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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).

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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aPliKÁCia saMolePieK 
Nalepte	prosím	štítky	na	hračku	podľa	obrázku	nižšie:	

1
5

6

2

4
7

8

3
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nÁvod na MonTÁž

Pri športovom centre 3 v 1 je bezpečnosť na prvom mieste. Montáž 
môže	vykonávať	iba	dospelá	osoba.	Z dôvodu	bezpečnosti	dieťaťa	
nenechajte dieťa sa hrať s hračkou, kým nebude úplne zostavená. 

1. Vložte brankára do horného podporného 
kusu	pod	miernym	uhlom.	Zatlačte	na	
opačnú stranu. Po správnom spojení 
budete počuť, ako kusy do seba 
zacvaknú. 

2. Vložte dve podporné nohy do horného 
podporného dielu. Po správnom 
spojení budete počuť, ako kusy do 
seba zacvaknú. 

3. Vložte dve podporné nohy do dvoch 
základných kusov. Po správnom 
spojení budete počuť, ako kusy do 
seba zacvaknú. 

4. Vložte futbalovú bránku do horného 
podporného	 dielu.	 Ďalej	 zasuňte	
futbalovú bránku do dvoch základných 
dielov. Po správnom spojení budete 
počuť, ako kusy do seba zacvaknú. 
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5. Vložte malé skrutky a  pomocou 
skrutkovača pripevnite futbalovú sieť 
k hornému podpornému dielu a dvom 
základným dielom. 

6.	 Nasuňte	 výsledkovú	 tabuľku	 do	
hornej časti futbalovej bránky. Stlačte 
a otočte zámok proti smeru hodinových 
ručičiek, vložte výsledkovú tabuľu 
a posuňte	ju	nahor	alebo	nadol.	

7. Vložte basketbalovú sieť do výsledkovej 
tabule. Po správnom spojení budete 
počuť, ako kusy do seba zacvaknú.

8. Vložte pohár a  dve otočné ozubené 
kolesá do otvorov v dvoch podporných 
nohách. Po správnom spojení budete 
počuť, ako kusy do seba zacvaknú.

Akonáhle dokončíte vyššie uvedené kroky, môžete začať s hrou. 
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vlasTnosTi PRodUKTU 
1. vypínač – nastavenie hlasitosti.

Ak	chcete	hračku	zapnúť,	posuňte	vypínač	
do polohy nízka hlasitosť  alebo vysoká 
hlasitosť .	 Počujete	 pieseň,	 frázu	
a zábavné zvuky. Ak chcete hračku vypnúť, 
posuňte	vypínač	do	polohy	vypnuté	 . 

2. výškovo nastaviteľná výsledková tabuľa

Animovanú LED výsledkovú tabuľu je možné 
nastaviť do dvoch rôznych výšok. Stlačte 
a  otočte zámok proti smeru hodinových 
ručičiek	a posuňte	výsledkovú	tabuľu	nahor	
alebo nadol. Pre zaistenie stlačte a otočte 
zámok v smere hodinových ručičiek. 

3. automatické vypnutie

Pre dlhšiu životnosť batérie sa športové centrum 3 v 1 automaticky 
vypne približne po 30 sekundách bez aktívnej hry. Hračku je možné 
znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Obručový senzor 
hračku znova nezapne. 

PoZnÁMKa
Pokiaľ sa hračka sama vypína počas hry alebo zhasína svetlo, vložte 
novú sadu batérií. 

ČinnosTi
1. Tlačidlá s rôznymi tvarmi

 Stlačením tlačidiel sa dozviete niečo 
o  tvaroch, farbách a  budete počuť 
zábavné športové frázy. Výsledková 
tabuľa sa rozsvieti a  zobrazí rôzne 
animácie.
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2. basketbalový kôš

	 Vhoďte	 basketbalovú	 loptu	 do	
basketbalového koša a budete počuť 
aj uvidíte ako sa body počítajú od 1 
do 10. Až nahráte 10, tabuľa zahrá, 
a  môžete začať znova. Výsledková 
tabuľa tiež zobrazuje rôzne zábavné 
animácie. 

PoZnÁMKa
Senzor infračerveného svetla v  basketbalovom koši je citlivý na 
slnečné svetlo. Senzor nemusí správne fungovať v jasne osvetlených, 
preslnených miestnostiach alebo na priamom slnečnom svetle. 

3. smečování

	 Zasmečujte	loptu	do	basketbalového	
koša,  aby ste počul i  zábavné 
povzbudzujúce zvuky a  f rázy. 
Výsledková	tabuľa	zároveň	zobrazuje	
rôzne zábavné animácie. 

4. Futbal

	 Nakopnite	futbalovú	loptu	do	futbalovej	
bránky	a počúvajte	rôzne	zvuky,	keď	
sa trafíte do brankára. Obrazovka sa 
rozsvieti a spustia sa rôzne animácie. 

5. skús sa trafiť!

 Hádžte malú loptičku na zadnú stranu 
výsledkovej	 tabule.	 Keď	 sa	 trafíte,	
budete počuť rôzne zvuky a zábavné 
frázy. Obrazovka sa rozsvieti a spustia 
sa aj rôzne animácie. 
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Melódie
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

PesniČKy
Pieseň 1 
Dnes	pre	šport	je	správny	deň,
tak kamarátov zavolaj.
Spoločne už máte tím,
Jó, skvelý tím! 
Pieseň 2 
Hoď	či	kopni	do	lopty
Traf sa do koša,
1-2-3-4-5 ty boduješ. 
Pieseň 3 
Si skvelý futbalista,
skvelý futbalista,
skvelý futbalista,
Trafíš loptu do siete. 
Pieseň 4
Náš	tím	je	fajn!
On vie ako hrať,
Hip-hip-hip-hurá!
Tak	poď	hrať.	
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sTaRosTlivosŤ a ÚdRžba
1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2.  Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo 

priameho teplo.
3.  Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4.		 Nenechajte	hračku	spadnúť	na	pevný	povrch	a nevystavujte	ju	

do nadmernej vlhkosti 

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	batérie	za	úplne	

novú sadu batérií. 
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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. 

UK Customers:
Phone:	0330	678	0149	(from	UK)	or	+44	330	678	0149	(outside	UK) 
Website:	www.vtech.co.uk/support

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



navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.

www.vtechcz.cz
www.vtech.sk
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