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WSTĘP
Dziękujemy za zakup Koncertowej Gąsieniczki!

Mali wirtuozi mogą nauczyć się dźwięków i tworzyć własne zwariowane 
melodie z przesłodką gąsieniczką! Naciśnij kolorowe sztabki, aby usłyszeć 
dźwięki, baw się w interaktywne gry lub twórz własne dźwięki. 
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1 8 podświetlanych sztabek

3 Przełącznik głośności 4 Pałeczka

2 Przełącznik WŁ./WYŁ.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
• Koncertowa Gąsieniczka

• Pałeczka

• Instrukcja obsługi

UWAGA: 

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.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie

Obróć zabezpieczenie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIEWSZE KROKI
INSTALACJA BATERII
1.  Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2.  Pokrywka baterii znajduje się na spodzie 

zabawki. 
3. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
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4.  Zainstaluj 2 nowe baterie typu ‘AA’ (LR6/AM-3) według diagramu
 w środku pojemnika na baterie.
5.  Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

Uwaga: Jeśli zabawka wyłączy się podczas zabawy, zalecamy 
wymianę baterii na nowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
UŻYWANIA BATERII
• Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego
 przetestowanie w sklepie, nie są natomiast odpowiednie do
 długotrwałego użytkowania.
•  Tylko baterie wskazane w poprzednim punkcie mogą być używane.
• 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 i do środowiska naturalnego.
•  Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego 

przeznaczone.
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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. 

CECHY PRODUKTU
1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.
 Przesuń Przełącznik WŁ./WYŁ. do 

dowolnego trybu zabawy. Przesuń 
przełącznik do pozycji WYŁ., aby wyłączyć 
zabawkę. 

2. 8 PODŚWIETLANYCH SZTABEK 
 8 podświetanych sztabek, które mrugają 

w rytm dźwięków i melodii.
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3. PAŁECZKA NA SZNURKU
 Użyj pałeczki, aby uderzać w klawisze i grać. 

Pałeczka jest przywiązana do zabawki za 
pomocą sznurka. Podnieś pałeczkę i zabierz 
ze sobą gąsiecznikę na wspólną przygodę. 

 Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, 
zalecamy nadzór rodzicielski podczas zabawy 
ze sznurkiem.

 Jeżeli dziecko ma trudności z grą, kiedy 
pałeczka jest przywiązana, należy rozwiązać 
sznurek. Aby ponownie połączyć elementy, 
należy przełożyć sznurek przez dziurkę 
w pałeczce i bezpiecznie zawiązać.

4. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 W celu ograniczenia zużycia baterii, zabawka 

wyłączy się automatycznie po kilku minatach 
braku aktywności. Zabawkę można włączyć 
ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego 
przycisku. Jeżeli zabawka stale się wyłącza 
lub reaguje z opóźnieniem, należy wymienić 
baterie na nowe i włączyć ponownie 
produkt. 

WARIANTY ZABAWY
1. TRYB KOMPONOWANIA MUZYKI
Użyj pałeczki, aby grać na 8 podświetlanych sztabkach i tworzyć własną 
muzykę. 

2. TRYB NAŚLADUJ MNIE
Posłuchaj dzięków, a następnie podążaj za podświetlanymi sztabkami 
używając pałeczki. Kiedy poprawnie powtórzysz nutę, podświetli się 
nowa. Powtarzaj sekwencje, aby podnosić swoje umiejętności. 
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3.  TRYB NAUKA GRY
Posłuchaj piosenki, a potem uderzaj za pomocą pałeczki w podświetlane 
sztabki, aby zagrać piosenkę nutka po nutce. Naciśnij prawidłowe dźwięki 
i odblokuj kolejne poziomy trudności.

TEKSTY PIOSENEK
1. Czy chesz śpiewać, śpiewać ze mną dziś?            
Śpiewaj tu, śpiewaj tam, śpiewaj tak jak nikt!                     
Czy chcesz śpiewać, śpiewać, śpiewać ze mną tu?       
Śpiewaj w głos, dźwięku pląs, śpiewaj za nas dwóch.

2. Raz, dwa, trzy, zaczaruj mnie dziś piosenką;                          
Świewaj z Jasiem, Krysią albo Helenką;                                 
Jesteś dzisiaj gwiazdą, scena to twój dom;                             
Do, re, mi fa, sol, la, si, do!     

3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!

4. Migocz, migocz gwiazdko ma,                                                    
Jaka piękna aura twa!                                                        
Ponad głową świecisz nam,                                                   
Najpiękniejsza jaką znam!                                                    
Migocz, migocz gwiazdko ma,                                                    
Jaka piękna aura twa!   

5. Maja miała gąsieniczkę, gąsieniczkę, gąsieniczkę;               
Maja miała gąsieniczkę, która za nią wędrowała;                                  
Tam gdzie Maja chciała iść, chciała iść, chciała iść,                        
Tam gdzie Maja chciała iść, gąsieniczka za nią szła.

6. Czemu nie śpisz, czemu nie śpisz gąsieniczko, gąsieniczko; 
Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją;                 
Ding, dang, dong;  
Ding, dang, dong.
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7. Krok za krokiem, wędrujemy.
Świat zwiedzamy, poznajemy. 
Każdy listek, gałąź też; 
Historię swoją opowiedzieć chce.

8. Gąsieczniczka mknie po listku i chrupie go; 
chrupie go, chrupie go;                                                                            
Gąsieczniczka mknie po listku i chrupie go;                            
Caaaały listek jej. 

9. Zegarek to czasu znak;                                                                  
Gąsieniczka weszła nań od tak;                                    
Godziny pół;                                                                               
Gąsieniczka spadła w dół;                                                    
Zegarek to czasu znak.

10. Mała gąsieniczka zgubiła się w lesie;                                           
Nie mogła odnaleźć swej mamy;                                               
Mama czekała aż wróci do domu;                                              
I wyglądała zza bramy. 

11. Chrup, chrup listki drzew;                                                           
Od nocy aż po świt;                                                                     
Mniam, mniam, mniam, mniam,                                                       
Każdy listek mój.

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.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli z jakiegoś powodu zabawka przestanie działać, należy wykonać
poniższe czynności:
1. Wyłącz zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włącz.
2.  Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
3.  Ewentualnie wyjmij baterie i włóż je ponownie.
4.  Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie
 na nowe.
5.  Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka
 nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania
 zakupu.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII 

LED



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.

Wydrukowano w Chinach.

91-003430-001 PL

Odwiedź naszą 
stronę internetową, 

aby poznać bliżej markę VTech 
oraz inne zabawki.

www.vtech.trefl.com
sklep trefl.com


