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WStęp
Dziękujemy za zakup zabawki Cyferkowa Kasa Sklepowa marki VTech®.

Baw się razem z Cyferkową Kasą Sklepową marki Vtech®! Produkt zawiera 

wszystkie elementy niezbędne do zabawy w sklep: produkty spożywcze, 

monety i kartę płatniczą. Dziecko pozna podstawowe artykuły spożywcze, 

cyfry oraz kolory. Zabawka zachęca do odgrywania roli sprzedawcy jak i 

kupującego, dostarczając jednocześnie wiele zabawy! 
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ZaWartość opaKoWania

- Cyferkowa Kasa Sklepowa marki VTech®

- Instrukcja obsługi

- 10 monet i 8 artykułów spożywczych 

- Podstawka stabilizująca

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.



4

inStruKCja montażu

Ustaw podstawkę stabilizującą na wysokości podstawy kasy fiskalnej.

ZaSilanie

Instalacja baterii

1. Sprawdź czy zabawka jest wyłączona

2. Pokrywka baterii znajduje się pod kasą. 

Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.

podstawka stabilizująca

podstawa kasy

Wymagany nadzór osoby dorosłej.

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

pojemnika na baterie.

4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

Uwaga: jeśli zabawka nie uruchamia się lub reaguje niewłaściwie,  zalecamy 

wymianę baterii na nowe.

Ostrzeżenie: wymiana baterii tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Używane 

mogą być tylko baterie rekomendowane w punkcie 3.

Informacje dotyczące bezpiecznego używania baterii

Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego przetestowanie 

w sklepie, nie nadają się natomiast 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.

•	 Prosimy	wyjąć	akumulatorki	z	zabawki	przed	rozpoczęciem	ich	
ładowania.

•	 Akumulatorki	mogą	być	ładowane	tylko	przez	osobę	dorosłą	bądź	pod	
jej nadzorem.
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Utylizacja produktów i baterii

•	 Zabawki	 	VTech® są produktami elektrycznymi i elektronicznymi (EEE) 

podlegającymi segregacji w celu ich recyclingowania. W celu ochrony 

środowiska, VTech® zaleca wyjęcie i wyrzucenie zużytych baterii do 

przeznaczonych do tego pojemników, a następnie umieszczenie zepsutej 

zabawki w odpowiednim pojemniku do segregacji umieszczonym  

w sklepie lub w najbliższej okolicy.

•	 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
 

Aby uruchomić Cyferkową Kasę Sklepową, należy przesunąć suwak  

z ikony ( ) na ikonę     lub    .  

Aby wyłączyć zabawkę, należy przesunać suwak na pozycję ( ).

Wyłączanie automatyczne: 

Cyferkowa Kasa Sklepowa wyłącza się automatycznie po pewnym czasie 

braku użytkowania. Aby wznowić zabawę naciśnij dowolny przycisk.

91-003393-002
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Warianty ZaBaWy
Naciśnij	jeden	z	przycisków	numerycznych,	aby	usłyszeć	
dźwięk i piosenkę.

Naciśnij	na	jeden	z	przycisków	artykułów	spożywczych	
aby uzyskać więcej informacji na jego temat, np. jego 
kolor oraz posłuchać piosenki o tym produkcie.

Naciśnij	 przycisk	 SUMA,	 aby	posłuchać	 śmiesznych	
wypowiedzi i dowiedzieć się ile monet jest potrzebnych, 
aby dokonać zakupu.

Przeciągnij swoją kartę płatniczą przez czytnik, 

aby poznać aktualne promocje.

 

Zeskanuj artykuły kładąc je na przycisk skanera 

i posłuchaj zabawnych wypowiedzi.

 
Umieść monety w specjalnym otworze. Kasa 

policzy	je	razem	z	Tobą.

 

Naciśnij	przycisk	szuflady,	aby	ją	otworzyć.
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jaK DBać o ZaBaWKę
1.	 Nie	wkładaj	zabawki	do	zmywarki.	Cyferkowa Kasa Sklepowa może być 

myta tylko na powierzchni.

2.	 Czyścić	 przecierając	 lekko	 wilgotną	 ściereczką.	 Nie	 używaj	
rozpuszczalników i substancji żrących. 

3.	 Nie	wystawiaj	na	bezpośrednie	działanie	światła	słonecznego,	trzymaj	 
z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

4. Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.

5. Zabawka jest wykonana z trwałych materiałów jednak nie należy 

upuszczać jej na twarde powierzchnie.

PRODUKT KLASY I

OPARTY NA TECHNOLOGII

LED


