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Drogi Rodzicu,

Czy kiedykolwiek zauważyłeś wyraz twarzy Twojego dziecka, kiedy uczy 
się czegoś nowego poprzez swoje własne odkrycia? Właśnie te chwile są dla 
rodziców największą nagrodą. Dlatego, aby pomóc w ich wypełnianiu, 
VTech® nieustannie pracuje nad nowymi zabawkami.

Te unikatowe, interaktywne zabawki bezpośrednio odpowiadają na to,  
co naturalnie robią dzieci - zabawę! Używając innowacyjnej technologii, 
zabawki reagują na dzicięce interakcje. Sprawiają, że każda czynność 
dostarcza wiele zabawy i unikatowości z każdą poznawaną nowością, taką 
jak pierwsze słowa, liczby, kształty, kolory i muzyka. Co najważniejsze, 
zabawki marki VTech® poprawiają manualne i mentalne zdolności 
poprzez inspiracje, zachęcanie i uczenie.

W VTech® wiemy, że dzieici posiadają zdolności do robienia wielkich 
rzeczy. To właśnie dlatego wszystkie nasze uczące elektroniczne produkty 
są specjalnie zaprojektowane, aby rozwiijać dziecięce umysły i pozwalić im 
poznawać swoje najlepsze atuty. Dziękujęmy za okazane nam zaufanie  
i wybranie produktów, które pozwolą waszym dzieciom uczyć się i rozwijać.

Z poważaniem,
wasi przyjaciele z VTech®
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WSTĘP
Dziękujemy za zakup zabawki Kuferek Transporterek od VTech®! 

Zabaw się z Kuferkiem Transporterkiem! Przesuwaj suwaki, naciskaj przyciski, 
aby usłyszeć zabawne zwroty, słodkie i śmieszne piosenki. Możesz bawić 
się ze szczeniaczkiem, czesać jego sierść, a także używać butelki i miski, 
aby go karmić. Otwórz drzwiczki do transporterka i zabierz go ze sobą, 
gdziekolwiek pójdziesz! 
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ROLKA

PRZYCISK WŁ./WYŁ., 
REGULACJA GŁOŚNOŚCI

PRZYCISKI ZMIANY 
TRYBÓW

PRZYCISK 
SZCZENIACZKA

KORALIKI SUWAK AKUKU

PODŚWIETLANE 
PRZYCISKI
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Kuferek Transporterek

• Piłeczka

• Butelka

• Miska

• Grzebień

• Pluszowy szczeniak

• 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.
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PIEWSZE KROKI
INSTALACJA BATERII
1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.

2.  Pokrywka baterii znajduje się 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.
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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. WŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ ZMIANA 

GŁOŚNOŚCI
 Aby włączyć zabawkę należy przesunąć  

przełącznik WŁ./WYŁ.  na niski (  ) lub wysoki 
(  ) poziom głośności. Aby wyłączyć zabawkę 
należy przesunąć kontroler na pozycję WYŁ.  (  ) .

2. PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBU
 Aby wybrać tryb zabawy, przesuń przełącznik 

zmiany trybu na tryb nauki lub opieki nad 
zwierzątkiem.  (  ).
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3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 W celu ograniczenia zużycia baterii, Kuferek Transporterek wyłączy się 

automatycznie po 50 sekundach braku aktywności. Zabawkę można 
włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Jeżeli zabawka ciągle się wyłącza lub ma spowolnione reakcje, należy 
wymienić baterie na nowe i spróbować włączyć produkt.

WARIANTY ZABAWY
1. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ./regulacja 

głośności, aby włączyć zabawkę. Usłyszysz 
piosenkę, zabawne zwroty i dźwięk. Światełka 
zaczną mrugać w rytm muzyki.

2. Naciśnij podświetlane przyciski, aby nauczyć się 
liczb, kolorów, kształtów i obiektów w trybie nauki 
i aby usłyszeć zabawne zwroty w trybie opieki 
nad zwierzętami. Światełka będą mrugać razem 
z dźwiękami.

3. Kręć rolką, aby usłyszeć przeróżne zabawne 
dźwięki w obu trybach. Światełka będą mrugać 
razem z dźwiekąmi. 

4. Naciśnij przycisk ze szczeniaczniem, aby 
usłyszeć zabawne zwroty i dźwięki w trybie 
nauki, a proste odpowiedzi na pytania w trybie 
opieki nad zwierzątkiem. Światełka będą 
mrugać razem z dźwiękami. 
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5. Przesuń przełącznik akuku, aby ujrzeć 
zabawne niespodzianki i usłyszeć zwroty 
w każdym trybie. Światełka będą mrugać 
razem z dźwiękami. 

6. Przesuwaj koraliki ABC, aby nauczyć się liter 
i usłyszeć zabawne melodie w trybie nauki lub 
posłuchać przeróżnych melodii w trybie opieki 
nad zwierzątkiem. Światełka będą mrugać 
razem z dźwiękami. 

7. Otwórz lub zamknij transporterek, aby 
usłyszeć śmieszne zwroty i nauczyć się słów 
przeciwstawnych w obu trybach.

8. Jeśli przez 10 sekund nie zajdzie żadna interakcja, usłyszysz zwrot 
i piosenkę w trybie nauki, a w trybie opieki nad zwierzątkiem zwrot i krótki 
dźwięk. Po następnych 10 sekundach bez zabawy, zabawka wyda krótki 
dźwięk i się wyłączy. Aby właczyć ją ponownie, należy nacisnąć dowolny 
przycisk, zakręcić rolką, przesunąć dowolny przełącznik lub otworzyć/
zamknąć drzwiczki od transporterka. 
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TEKSTY PIOSENEK 
PIOSENKA 1
Jeden, dwa, trzy, no i cztery!
Spróbuj, a poznasz cyfry, kształty, li-te-ry!
PIOSENKA 2
Stuk puk, stuk puk,
Do drzwi robię krok.
Hop hop, hop hop,
I biegać mam chęć, idziesz też?
PIOSENKA 3
P, I, E, S czyli Pies
Hau hau - to właśnie ja! / ma!
PIOSENKA 4
Serce swe Ci dam!
PIOSENKA 5
To koło ma skaczącej piłki kształt!
PIOSENKA 6
To grzebień mój! On kształt kwadratu ma.
PIOSENKA 7
Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma! 
Hau-hau, hau-hau-hau!

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
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Odwiedź naszą 
stronę internetową, 

aby poznać bliżej markę VTech 
oraz inne zabawki.

www.vtech.trefl.com
sklep trefl.com


