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Dziękujemy za zakup zabawki Pociąg Podróżnika marki VTech®.

Pociąg Podróżnika to multi-edukacyjna zabawka, która zabierze Twoją 
pociechę w podroż pełną przygód. Dziecko nauczy się liter, ich wymowy, 
słownictwa, cyfr, piosenek i wielu innych, doskonale się przy tym bawiąc! 
Migające światełka, efekty dźwiękowe czy wesołe melodie wynagrodzą 
ciekawość dziecka, zabierając je przy tym w podróż życia.

REGULACJA 
GŁOŚNOŚCI

KSIĄŻECZKA

WŁ./WYŁ./
TRYB ZABAWY

KLAWIATURA 
NUMERYCZNA

MIGAJĄCE 
PRZYCISKI

MIGAJĄCE 
SŁONECZKO

WALKIE-TALKIE

ZJEŻDŻALNIA 
KLOCUSZKÓW

KLOCUSZKI

OKIENKO 
ROZPOZNAJĄCE 

KLOCUSZKI
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1 Instrukcja obsługi
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ia1 lokomotywa

4 koła lokomotywy
4 osłonki osi

1 dolna część 
wagonika

1 kierownica lokomotywy 1 walkie-talkie 
1 uchwyt na walkie-talkie

2 arkusze z naklejkami

4 koła wagonika  
na 2 osiach

1 siedzisko wagonika  
z tylnym podparciem

1 łącznik1 przednie podparcie 
wagonika

13 dwustronnych 
klocuszków
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Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty 
mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla 
bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte  
w niej informacje.

 

Naklejki na lokmotywę należy przykleić według 
poniższego schematu:
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PIERWSZE KROKI
INSTALACJA BATERII
Wymiana baterii powinna być przeprowadzona 
wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić 
uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie  
i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może 
być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.

2. Pokrywka baterii znajduje się z boku 
lokomotywy pod miejscem przeznaczonym 
na walkie-talkie. Użyj śrubokrętu w celu 
zdjęcia pokrywki. 

3. Zainstaluj 3 nowe baterie typu ‘AA’ (LR6) według diagramu w środku 
pojemnika na baterie.

4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWA-
NIA BATERII
• Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno- 

manganowych).
• Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego 

rodzaju.
• Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
• Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
• Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
• Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
• Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
• Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie 

baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
• Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
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• Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego 
przeznaczone.

• Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich 
ładowania.

• Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod 
jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU
Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na 
ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem  
z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje 
szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Symbole chemiczne 
Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć 
(Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości 
wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na 
rynek po 13 sierpnia 2005 roku.Pomóż w ochronie środowiska 
przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii. 

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Umieść 4 osłonki osi w odpowiednich 
otworach lokomotywy. Dźwięk kliknięcia 
oznacza prawidłowe zamontowanie 
elementów. Nałóż 4 koła lokomotywy 
na osłonki osi. Dźwięk kliknięcia oznacza 
prawidłowe zamontowanie elementów.  
W momencie połączenia elementów nie 
będzie możliwości ich rozłączenia. 

In
st

ru
k
c
ja

 M
o

n
ta

żu

Wymagany nadzór osoby dorosłej.
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2. Umieść uchwyt na Walkie-Talkie w otworze 
znajdującym się poniżej osłonki na baterię. 
Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe 
zamontowanie elementów. W momencie 
połączenia elementów nie będzie możliwości 
ich rozłączenia. 

3. Umieść kierownicę w otworze znajdującym 
się na wierzchu lokomotywy tak, aby 
zakrzywiona część uchwytu była skierowana 
do tyłu pociągu. Zamocuj kierownicę 
wciskąjąc ją w otwór. W momencie 
połączenia elementów nie będzie możliwości 
ich rozłączenia.

4. Umieść przednie podparcie wagonika  
w odpowiednich otworach dolnej części 
wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza 
prawidłowe zamontowanie elementów. 
Następnie umieść siedzisko wagonika 
z tylnym podparciem w dolnej części 
wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza 
prawidłowe zamontowanie elementów.   
W momencie połączenia elementów nie 
będzie możliwości ich rozłączenia. 

5. Ustaw łącznik tak, aby dziurka łącznika 
była skierowana ku górze. Umieść łącznik 
w otworze przedniej części wagonika. 
Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe 
zamontowanie elementów. W momencie 
połączenia elementów nie będzie możliwości 
ich rozłączenia. 
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6. U m i e ś ć  k o ł a  wa g o n i k a  n a  o s i a c h  
w odpowiednich miejscach na spodzie 
wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza 
prawidłowe zamontowanie elementów.  
W momencie połączenia elementów nie 
będzie możliwości ich rozłączenia. 

7. Aby połączyć wagonik z lokomotywą umieść 
łącznik w otworze znajdującym się w tylnej 
części lokomotywy. Dźwięk kliknięcia 
oznacza prawidłowe zamontowanie 
elementów. 

8. Aby odłączyć wagonik od lokomotywy 
naciśnij i przytrzymaj okrągły przycisk 
znajdujący się pod spodem lokomotywy,  
a następnie wysuń łącznik z otworu.

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci powyżej 36 miesięcy. Ryzyko 
upadku. Produkt wymaga umiejętności zachowania równowagi. 
Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg. Regularnie sprawdzaj, czy 
nie ma oznak zużycia zatrzasków lub blokad. Jeśli są zniszczone, nie 
używaj zabawki do czasu naprawy lub wymiany. Do użytku tylko pod 
bezpośrednim nadzorem kompetentnej osoby dorosłej.

CECHY PRODUKU
1.  PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB 

ZABAWY
 Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć 

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB ZABAWY 
w TRYB NAUKA (  ) lub w TRYB 
PODRÓŻ(  ). Aby wyłączyć urządzenie, 
należy przesunąć PRZEŁĄCZNIK WŁ./
WYŁ./TRYB ZABAWY w pozycję WYŁ.(  ). 
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2.  P R Z E Ł ĄC Z N I K  R E G U L AC J A 
GŁOŚNOŚCI

 Przesuń PRZEŁĄCZNIK REGULACJI 
GŁOŚNOŚCI w pozycję CICHO (  ) lub 

GŁOŚNO (  ). 

3.  AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 W celu ograniczenia zużycia baterii zabawka Pociąg Podróżnika wyłączy 

się automatycznie po około 30 sekundach braku aktywności. Zabawkę 
można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, 
otwarcie książeczki, umieszczenie klocuszka w niebieskim okienku lub 
odłożenie Walkie-Talkie.

WARIANTY ZABAWY
1. Przesuń PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB 

ZABAWY, aby wybrać tryb zabawy. W oby-
dwu trybach usłyszysz radosną piosenkę, 
dźwięki oraz zwroty zachęcające do zabawy. 
Światełka będą migotać razem z dźwiękami.

2. Umieść klocuszki w okienku rozpoznającym 
klocuszki, aby nauczyć się liter, ich wymowy  
i słownictwa. Funkcja jest aktywna w obydwu 
trybach zabawy. Światełka będą migotać razem  
z dźwiękami.

3. Naciśnj przyciski klawiatury numerycznej 
w trybie PODRÓŻ, aby nauczyć się cyfr. 
Naciśnj przyciski klawiatury numerycznej 
w trybie  NAUKA, aby nauczyć się nazw 
zwierząt i ich odgłosów. Umieść Walkie-
Talkie w uchwycie na Walkie-Talkie, aby 
usłyszeć wesołe zwroty zachęcające dziecko 
do zabawy. Światełka będą migotać razem 
z dźwiękami.
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4. Wrzuć klocuszki do zjeżdżalni klocuszków 
w trybie NAUKA, aby usłyszeć jak Pociąg 
Podróżnika liczy je na głos. Wrzuć klocuszki 
do zjeżdżalni klocuszków w trybie PODRÓŻ, 
aby usłyszeć wesołe dźwięki. Światełka 
będą migotać razem z dźwiękami.

5. Otwórz i zamknij książeczkę, aby w trybie 
NAUKA usłyszeć wesołe zwroty i dźwięki. 
Otwórz i zamknij książeczkę, aby w trybie 
PODRÓŻ usłyszeć melodie. Światełka będą 
migotać razem z dźwiękami.

6. Naciśnij przycisk słoneczko, aby w trybie 
NAUKA usłyszeć piosenki i muzykę. Naciśnij 
przycisk słoneczko, aby w trybie PODRÓŻ 
usłyszeć odgłosy zwierząt i krótkie dźwięki. 
Światełka będą migotać razem z dźwiękami.

7. Naciśnij migające przyciski, aby w trybie 
NAUKA usłyszeć nazwy kolorów. Naciśnij 
migające przyciski, aby w trybie PODRÓŻ 
usłyszeć jaka jest pogoda.

W
a
ri

a
n

ty
 Z

a
b

a
w

y



11

8. Po p c h n i j  p o c i ą g,  a b y  a k t y w o w a ć 
wbudowany czujnik. Usłyszysz wesołe 
odgłosy pociągu i melodie. Światełka będą 
migotać razem z dźwiękami.

OSTRZEŻENIE!
Zabawka wyłącznie do użytku domowego. Wymagany nadzór osoby 
dorosłej. 

Należy zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję i prawidłowe 
umieszczenie dziecka na siedzeniu podczas jazdy na zabawce. 

Zabawkę należy używać ostrożnie, aby uniknąć upadków i kolizji, które 

mogą spowodować obrażenia dziecka lub innych osób.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?
1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.

2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego,

 trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.

4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci 
czy wody.

5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.
Ja

k
 D

b
a
ć
 o

 Z
a
b

a
w

k
ę
?



12

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać 
nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść 

baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe  

do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal 

nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.
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PRODUKT KLASY I

OPARTY NA TECHNOLOGII  

LED

OSTRZEŻENIE:
Wymagany nadzór osoby dorosłej.


