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WSTĘP
Dziękujemy za zakup zabawki Autotransporter z serii Tut Tut Autka® od VTech®.
Autotransporter pomieści aż 5 autek z serii Tut Tut® i dostarczy je w każde miejsce. 
Dwupoziomowa rampa dostarczy mnóstwo zabawy, pełniąc funkcję zarówno 
przechowalni jak i zjeżdżalni dla autek.

2 Strefy
zawierające

Punkt Rozpoznający®

Podświetlany 
przycisk-buźka 
auta

Dwupoziomowa rampa

2 mini autka3 przyciski narzędzi

Komin
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Autotransporter
• Instrukcja obsługi
• 2 mini autka

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

Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje. 
Wymagany nadzór osoby dorosłej.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć 
zabezpieczenie.

Obróć zabezpieczenie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

1

Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.2
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PIEWSZE KROKI
INSTALACJA BATERII
1. Sprawdź czy zabawka jest wyłączona.
2. Po k r y w k a  b ate r i i  z n a j d u j e  s i ę 

na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu 
w celu zdjęcia pokrywki.

3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu ‘AAA’ 
(LR03) według diagramu w środku 
pojemnika na baterie.

4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć 
śrubkę dla bezpieczeństwa.

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.

Uwaga: Jeśli zabawka wyłączy się podczas zabawy, zalecamy wymianę 
baterii na nowe.
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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/  
 REGULACJA GŁOŚNOŚCI
 Aby uruchomić zabawkę, należy 

przesunąć PRZEŁĄCZNIK w pozycję 
CICHO  lub GŁOŚNO  . Aby 
wyłączyć urządzenie , należy przesunąć 
PRZEŁĄCZNIK w pozycję WYŁ  .

2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 W celu ograniczenia zużycia baterii, Autotransporter wyłączy się 

automatycznie po około 90 sekundach braku aktywności.
 Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego 

przycisku.
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WARIANTY ZABAWY
1. Przesuń PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ. aby 

włączyć zabawkę. Usłyszysz dźwięki, 
radosną piosenkę oraz zabawne zwroty 
zachęcające do zabawy. Światełka będą 
migotać razem z dźwiękami.

2. Naciśnij Podświetlany przycisk, aby 
usłyszeć dźwięki, piosenki i zwroty. 
Światełk a  będą migotać razem 
z dźwiękami.

3. Obracaj koła zębate, aby podnieść 
i opuścić rampę. W trakcie zabawy 
zostaną uruchomione dodatkowe 
dźwięki i zwroty. Światełka będą migotać 
wraz z dźwiękami.

4. Naciśnij komin, aby usłyszeć ciekawe 
odgłosy naśladujące dźwięk silnika. 
Ś w i a t e ł k a  b ę d ą  m i g o t a ć  w r a z 
z dźwiękami.

5. Naciśnij Walkie Talkie, aby usłyszeć 
i n t e r a k t y w n e  z w r o t y  i  e f e k t y 
dźwiękowe. Światełka będą migotać 
wraz z dźwiękami.
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6. Naciśnij przyciski narzędzi, aby usłyszeć 
ciekawe dźwięki oraz aby nauczyć się 
nazwy każdego narzędzia. Światełka 
będą migotać wraz z dźwiękami.

7. Popchnij Autotransporter, aby usłyszeć 
dźwięki. Jeśli melodie są już włączone, 
popchnięcie zabawki spowoduje 
dodanie innych ciekawych dźwięków 
do melodii. Światełka będą migotać wraz 
z dźwiękami.

8. Obracaj koła zębate, aby podnieść 
R ampę .  Następnie  umieść  M ini 
Autka  na szcz ycie rampy, opuść 
bramkę i obserwuj jak autko zjeżdża 
po niesamowitym torze!

9. Umieść dowolne Autko Tut Tut z funkcją 
rozpoznawania torów (sprzedawane 
oddzielnie) na dowolnym Punkcie 
Rozpoznającym® ,  aby uruchomić 
dodatkowe dź więki ,  z wroty oraz 

piosenki.
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TEKSTY PIOSENEK
PIOSENKA I
Tut Tut Autka!

Tut Tut Autka!

Samochody wożę tam, gdzie chcesz;

Bo Autotransporter to ja! (Tut Tut)

Co też za zakrętem czeka mnie,

Przekonaj ze mną się! (Tut Tut)

PIOSENKA I (krótsza wersja)
Tut Tut Autka!

Tut Tut Autka!

PIOSENKA II
Jadę wciąż wzwyż i w dal.

Jadę to tu to tam.

Jadę przed siebie wciąż.

Przez cały piękny dzień.

PIOSENKA III
Jestem super transporterem,
niestraszny mi śnieg czy deszcz,
Jestem na czas!
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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.

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
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Odwiedź naszą 
stronę internetową, 

aby poznać bliżej markę VTech 
oraz inne zabawki.

www.vtech.trefl.com
sklep.trefl.com
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