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Wstęp
Dziękujemy za zakup zabawki ABC Smartfonik firmy VTech

®
!

ABC Smartfonik to połączenie przedszkolnego programu nauczania 
z elementami nowoczesnych technologii, które zapewni dobrą zabawę 
i ciekawą naukę. Wyposażony w klawiaturę alfabetyczną oraz osiem 
supergier ABC Smartfonik pomoże dziecku poprzez zabawę uczyć się 
liter, słów i liczb, doskonalić umiejętności pisania na klawiaturze, liczenia 
i wiele innych. Zabawne animacje, symulacja pisania wiadomości, 
wesołe melodie i zachęcające zdania zapewnią dużo radości.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Jeden ABC Smartfonik firmy VTech
®

• Jedna instrukcja
OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak taśma, folia plastikowa, 
druty mocujące i metki, nie są częścią zabawki i należy je wyrzucić dla 
bezpieczeństwa dziecka.

USUNIĘCIE ZABEZPIECZENIA TRYBU DEMONSTRACYJNEGO:
W celu uaktywnienia normalnego trybu zabawy po rozpakowaniu produktu 
należy usunąć z niego zabezpieczenie trybu demonstracyjnego.

UWAGA: Instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie. Nie wyrzucać!

Usuwania zabezpieczeń:

 Obróć zabezpieczenie o 90 stopni w lewo.

 Wyciągnij zabezpieczenie.

PIERWSZE KROKI
INSTALACJA BATERII
1.  Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2.  Pokrywka pojemnika na baterie 

znajduje się na spodzie zabawki.
3.  Wstaw 3 nowe baterie AA (LR6/

AM-3) według diagramu w środku 
pojemnika na baterie. (Aby uzyskać 
maksymalną wydajność, użyj nowych 
baterii alkalicznych).

4.  Załóż pokrywkę.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

• Aby uzyskać maksymalną wydajność, użyj nowych baterii alkalicznych. 
• Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego 

rodzaju.
• Nie należy łączyć baterii różnych rodzajów: alkalicznych, standardowych 

(cynkowo-węglowych) lub akumulatorków (Ni-Cd, Ni-MH) ani nowych z 
używanymi.

• Nie należy stosować uszkodzonych baterii.
• Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+,-).
• Nie wolno zwierać zacisków zasilania baterii.
• Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 
• Należy wyjąć baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
• Zużytych baterii nie wolno wrzucać do ognia.
• Nie wolno ładować baterii nieakumulatorowych. 
• Aby naładować akumulatorki, należy je wyjąć z zabawki (o ile nie są 

przytwierdzone na stałe).
• Akumulatorki powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem 

dorosłych.
UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU
Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produktach i bateriach 
lub na ich opakowaniach oznacza zakaz wyrzucania ich razem z 
odpadami z gospodarstwa domowego z powodu zawartych w nich 
substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego 
zdrowia.
Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb, jeżeli są zaznaczone, wskazują 
na zawartość rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb) wyższą niż 
zawartość określona w dyrektywie 2006/66/WE w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. 
Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 
13 sierpnia 2005 roku.
W celu ochrony środowiska produkt i baterie należy utylizować 
odpowiedzialnie.
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Funkcje produktu
1. PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Aby uruchomić zabawkę, naciśnij Przycisk Włącz/

wyłącz. Aby ją wyłączyć, ponownie naciśnij ten sam 
przycisk.

2.  REGULATOR GŁOŚNOŚCI
 Przełącz Regulator głośności, aby wybrać cichy, 

normalny lub głośny tryb.

3.  8 KLAWISZY GIER
 Wybierz jeden z ośmiu Klawiszy gier w celu 

uruchomienia odpowiedniej gry.

4.  4 KLAWISZE STRZAŁEK
 Aby dokonać wyboru lub odpowiedzieć na pytania 

w odpowiednich grach, naciśnij Strzałkę w lewo, w 
prawo, do góry lub na dół.

5. KLAWISZ ENTER
 

Naciśnij Klawisz Enter, aby potwierdzić odpowiedź 
w odpowiednich grach lub wysłać napisaną w trybie 
pisania wiadomość.

6. 26 KLAWISZY Z LITERKAMI

 Naciśnij Klawisze z literkami, aby nauczyć się liter 
oraz przedmiotów lub aby odpowiedzieć na pytania 
w odpowiednich grach.
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7.  10 KLAWISZY Z CYFERKAMI I ZNAKAMI 
POLSKIMI

 Naciśnij Klawisze z cyferkami, aby nauczyć 
się cyfr lub odpowiedzieć na pytania w 
odpowiednich grach.. Naciśnij klawisz z 
cyferką i przytrzymaj 0,5 sekundy aby na 
ekranie pojawił się znak polski.

8. KLAWISZ POWTÓRZ
 Naciśnij Klawisz Powtórz, aby ponownie 

odsłuchać instrukcję, pytanie lub aby 
odsłuchać cały alfabet w grze Literkowa Zabawa.

9. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 Aby oszczędzać baterie, ABC Smartfonika firmy VTech

® wyłączy 
się automatycznie po kilku minutach bezruchu. Wciśnięcie 
Przycisku Włącz/wyłącz włączy zabawkę ponownie.

GRY
Gra 1 — Literkowa zabawa
Naciśnij którykolwiek Klawisz z literką od a do z, 
aby nauczyć się liter, jak również przedmiotów, 
których nazwy zaczynają się od wybranej litery.

Gra 2 — Kolejność liczb
Na ekranie zostaną wyświetlone trzy kwadraciki. 
Znajdź brakującą liczbę i naciśnij klawisz z daną 
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liczbą, aby uzupełnić ciąg liczb.

Gra 3 — Pierwsza literka
Spójrz na wyświetlone na ekranie słowo. Znajdź 
brakującą w nim pierwszą literę i naciśnij klawisz z daną literą, aby uzupełnić 
słowo.

Gra 4 — Zabawa w liczenie
Ile przedmiotów jest na ekranie? Policz je, a 
następnie naciśnij odpowiedni Klawisz z cyferką, 
aby rozwiązać zadanie.

Gra 5 — Zabawa w pisanie  
Spójrz na chmurki na niebie i wpisuj litery, które 
pojawiają się na ekranie. Patrz uważnie, ponieważ 
chmurki będą przesuwać się wzdłuż ekranu.

Gra 6 — Napisz wiadomość 
Dostałeś wiadomość od przyjaciela! Przeczytaj ją, a 
następnie naciskaj Klawisze z literkami, aby napisać 
własną wiadomość. Naciśnij Klawisz Enter, aby wysłać ją do przyjaciela.

Gra 7 — Znajdź parę 
Zapamiętaj ludzika wyświetlonego na ekranie, 
a następnie, przeglądając przy użyciu Klawiszy 
strzałek innych ludzików wyświetlanych na ekranie, 
znajdź dla niego parę.

Gra 8 — Zostań twórcą 
Stwórz własnego ludzika-robota! Użyj do tego 
Klawiszy strzałek oraz Klawisza Enter. Twój ludzik 
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przywita Cię, jak tylko będzie gotowy.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ
1.  Zabawkę należy czyścić lekko wilgotną ściereczką.
2.  Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 

Należy trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3.  Jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z 

niej baterie.
4.  Nie należy upuszczać na twarde powierzchnie ani narażać na 

działanie wilgoci czy wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli z jakiegoś powodu program/funkcja przestanie działać lub będzie 
działać nieprawidłowo, należy postąpić w następujący sposób:
1. Wyłącz zabawkę. 
2. Wyjmij baterie, aby odciąć zasilanie.
3. Odłóż zabawkę na kilka minut, po czym ponownie włóż baterie.
4. Włącz zabawkę. Powinna być gotowa do ponownego użycia.  
5. Jeśli zabawka nadal nie będzie działać, wymień baterie na nowe.


