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Návod k obsluze

91-003934-011

CZ

ÚVOD
Malý vypravěč pohádek od Vtech® vám kdekoliv přehraje krásné
pohádky, veselé písničky a říkanky. Stačí si jen vybrat! Nezapomněli
jsme ani na ukolébavky. Některé dokonce v úžasném podání Petry
Černocké a Báry Vaculíkové.
Poutko

Tlačítko „další“
Tlačítko „zpět“
Tlačítko
„přehrát / pauza“
LED displej
Mikrofón
Reproduktor

Tlačítko hvězda
Regulace
hlasitosti
Jack konektor
(sluchátka nejsou
součástí balení)

Kryt baterií
Písničky
Pohádky
Vypínač
Volič režimu

Uspávanky
Vlastní nahrávky
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OBSAH BALENÍ
•
•

1× Malý vypravěč pohádek
1× Návod k obsluze

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.
Tuto hračku lze připojit pouze k zařízení, které je opatřeno následujícími
nebo .
symboly:
Odemknutí balících zámků:
Otočte zámek obalu několikrát proti
směru hodinových ručiček.
Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.
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ZAČÍNÁME
INSTALACE BATERIÍ
1. Před vložením baterií se ujistěte, že je
hračka vypnutá.
2. Pomocí šroubováku otevřete přihrádku
na baterie na zadní straně zařízení.
3. Pokud jsou v hračce použité baterie,
vyjměte je za jeden konec.
4. Vložte 3 nové baterie LR6 / AA
podle schématu v boxu na baterie.
Pro dosažení nejlepšího výkonu se
doporučuje používat plně nabité alkalické
baterie nebo dobíjecí Ni-MH baterie.
5. Opatrně zavřete kryt přihrádky a ujistěte se, že je šroub utažen.

VAROVÁNÍ
Baterie nebo akumulátory musí instalovat dospělá osoba.
Uchovávejte baterie nebo akumulátory mimo dosah dětí.

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.
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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.

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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AKTIVACE NORMÁLNÍHO REŽIMU
Nový produkt je v předváděcím režimu. Chcete -li ukončit předváděcí
režim a aktivovat normální režim, postupujte takto:
1. Otočte voličem do polohy OFF.

2. Následně otočte tlačítko voliče na kategorii
„Pohádky“, označené symbolem knihy
.

FUNKCE
1. Tlačítko výběru
Otočte tlačítko výběru na požadovanou
kategorii. Kategorie jsou: Pohádky, písničky,
uspávanky a nahrávání.
Zařízení vypnete otočením voliče do polohy
OFF.

2. Tlačítko „přehrát / pauza“
Stisknutím čumáčku spustíte nebo
pozastavíte přehrávání pohádky nebo
písničky. Dalším stisknutím obnovíte
přehrávání.

3. Tlačítko „zpět“
Stisknutím tlačítka „zpět“ se posunete na
předchozí skladbu nebo příběh.
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4. Tlačítko „další“
Stisknutím tlačítka „další“ si spustíte další
skladbu nebo příběh.

5. Tlačítko „hvězda“
Chcete-li poslouchat vtipy a zajímavosti,
stiskněte tlačítko s hvězdou.
Pokud jste v režimu nahrávání, stlačením
hvězdy spustíte nahrávání.

6. Nastavení hlasitosti
Otočením ovladače nahoru nebo dolů
upravíte hlasitost.

7. Časovač / Spánek / Souvislé přehrávání
Otočte voličem výběru do jedné z kategorií (pohádky, písně,
uspávanky nebo nahrávání). Pomocí šipek vyberte pohádky nebo
písničky, od kterých chcete začít poslouchat. Stisknutím čumáčku
na 5 vteřin vyberte počet příběhů nebo skladeb, které chcete
nepřetržitě poslouchat, poté dalším stisknutím čumáčku volbu
potvrďte. Po přehrání navoleného počtu pohádek nebo písniček
přejde vypravěč do režimu spánku.
Pohotovostní režim deaktivujete opětovným stisknutím nosu na
5 sekund.
POZNÁMKA: Aby se omezila spotřeba baterie, je vhodné nevolit
více než 3 dlouhé příběhy za sebou.

8. Automatické vypnutí
Pro zachování delší životnosti baterie se Malý vypravěč pohádek
od VTech® přibližně po 1 minutě nečinnosti automaticky přepne
do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka jej znovu zapnete.
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9. Nahrávání
Otočte voličem na pozici „Vlastní nahrávky“ .
Při nahrávání postupujte podle hlasových pokynů.
Stisknutím tlačítka s hvězdičkou začnete nahrávat a dalším
stisknutím tlačítka s hvězdičkou nahrávání zastavíte.
Vytvořenou nahrávku uložíte stisknutím čumáčku. Nahrávku
můžete kdykoli přehrát novou nahrávkou.
K dispozici máte 5 nahrávek po 10 minutách.

10. Vtipy
Chcete -li si poslechnout vtip nebo zajímavou frázi, stiskněte
tlačítko s hvězdou na boční straně.

AKTIVITY
Poslech pohádky, písně nebo uspávanek
Otočením voliče, vyberte kategorii.
Po výběru kategorie se stisknutím tlačítka „další“ můžete v dané
kategorii pohybovat a vybrat požadovaný příběh nebo skladbu.
Zvolená nahrávka se spustí automaticky po oznámení jména pohádky
nebo písničky.

Pohádky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O Budulínkovi
Červená Karkulka
O perníkové chaloupce
O neposlušných kůzlátkách
Popelka
O Smolíčkovi
Otesánek
Zvířátka a Petrovští
Hrnečku vař!
Zlatovláska
Čert a Káča
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12.
13.
14.
15.

Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
Rozum a Štěstí
Šípková Růženka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Písničky a říkanky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Já mám koně
Holka modrooká
Utíkej Káčo, utíkej
Pec nám spadla
Běží liška k Táboru
Skákal pes přes oves
Kočka leze dírou
Maličká su
Běžela ovečka
Mámo, táto, v komoře je myš!
Měla babka čtyři jabka
Hlava, ramena, kolena, palce
Tluče bubeníček
Na tom pražským mostě
Beskyde, Beskyde

Uspávanky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Brahms – Ukolébavka
Schiller - Óda na radost
Kouzelný les
Maminka ti zazpívá
Bratře Kubo
Třpyť se hvězdičko
O pejskovi a kočičce - Jak si myli podlahu
O pejskovi a kočičce - O pyšné noční košilce
Černé oči jděte spát (P. Černocká, B. Vaculíková)
Spi, děťátko, spi (P. Černocká, B. Vaculíková)
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PÉČE A ÚDRŽBA
1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem bez
chemikálií.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji
nadměrné vlhkosti.

Bezpečnostní upozornění
Pokud si s tímto zařízením hraje dítě, je nutný dohled dospělých.
Toto zařízení není vhodné k samostatné manipulaci pro děti do 36
měsíců. Pravidelně kontrolujte stav zařízení, aby si s ním dítě mohlo
bezpečně hrát. Pokud zpozorujete jakékoli poškození nebo zlomené
části, nedávejte zařízení do rukou dítěte.
Při používání sluchátek chraňte uši svého dítěte
• Nadměrné vystavení vysoké hlasitosti může poškodit sluch dítěte.
•	Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost
a nastavte minimální úroveň hlasitosti nezbytnou k tomu, aby vaše
dítě slyšelo nahrávky.
Poznámka: maximální výstupní napětí ≤ 150 mV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak prosím
postupujte podle následujících kroků:
1.
2.
3.
4.

Vypněte přístroj.
Přerušte napájení vyjmutím baterií.
Nechte zařízení odpočinout na pár minut, pak vyměňte baterie.
Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět
hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela
nové.
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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.
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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Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
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