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WSTĘP
Dziękujemy za zakup zabawki Pchacz Gawędziarz marki VTech®
Pchacz Gawędziarz to zabawka 2w1, która wspomaga naukę
chodzenia. Dzięki edukacyjnemu, ściąganemu panelowi, rozwija
umiejętności poznawcze maluszka. Edukacyjny panel zapoznaje
malucha z pierwszymi słowami, podstawowymi literami, cyframi
i kształtami.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1 Platforma edukacyjna
1 Chodzik edukacyjny marki VTech®
2 Nogi z kółkami
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1 Słuchawka telefonu
1 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia
plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy
je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.
UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję do przyszłych
referencji.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII
Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę
dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie
i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne
dla życia!
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 AA
(AM-3/LR6) według diagramu w środku
pojemnika na baterie. (W celu uzyskania
maksymalnej wydajności zalecane jest
użycie nowych baterii alkalicznych).
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

PIERWSZE KROKI

•
•
•
•
•
•

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manganowych).
Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
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.
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.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU
Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach
(lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być
utylizowane 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).

INFORMACJE DOT. BATERII

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
BATERII
• Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13
sierpnia 2005 roku.
Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i
baterii.
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W przypadku zabawki Pchacz Gawędziarz marki VTech® bezpieczeństwo jest
najważniejsze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, montaż tego produktu powinna
wykonywać osoba dorosła. Należy upewnić się, że nogi, uchwyt i panel edukacyjny zostały
odpowiednio zabezpieczone.

Panel edukacyjny
(6 miesięcy +)

Pchacz
(12 miesięcy +)

Do Re
Mi

Fa Sol

Do Re
Mi Fa
Sol

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Umieść nogi pchacza w otworach na górze
zabawki tak, aby koła były skierowane
na zewnątrz, w sposób przedstawiony
na rysunku. Noga oznaczona literą L
powinna być umieszczona z lewej strony,
noga oznaczona literą R powinna być
umieszczona z prawej strony.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zdejmowany panel edukacyjny może służyć jako oddzielna zabawka
(6 miesięcy +) lub może być zamocowany do pchacza (12 miesięcy +)
i towarzyszyć dziecku podczas stawiania pierwszych kroków.
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PANEL EDUKACYJNY
1. Aby zamontować panel edukacyjny, należy
wyrównać dolną część panelu z dolną
częścią pchacza, a następnie wcisnąć panel,
aby zaskoczyła blokada umiejscowiona nad
przełącznikiem regulacji głośności.Upewnij
się, że panel edukacyjny został pewnie
i bezpiecznie zamontowany do pchacza.
Do Re
Mi Fa
Sol

2. Aby zdjąć panel edukacyjny, należy
odnaleźć blokadę znajdującą się nad
przełącznikiem regulacji głośności. Przesuń
blokadę w górę i jednocześnie podnieś panel edukacyjny, odłączając go od pchacza.

PANEL EDUKACYJNY

2. Odchyl do tyłu nogi zabawki do momentu
usłyszenia kliknięcia przy prawidłowym ich
umieszczeniu. Postaw pchacz pionowo
i włóż uchwyt na samej górze do otworów,
w których umiejscowione są już nogi.
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CECHY PRODUKTU
1. W celu włączenia urządzenia należy
przesunąć PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./
WARIANTY ZABAWY w pozycję TRYB
NAUKI lub TRYB MUZYKI. Aby wyłączyć
urządzenie, należy przesunąć przełącznik
W Ł . / W Y Ł . / WA R I A N T Y Z A B AW Y
w pozycję OFF.
Przesuń PRZEŁĄCZNIK REGULACJI
GŁOŚNOŚCI w pozycję Cicho lub Głośno.
3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
W celu ograniczenia zużycia baterii, panel edukacyjny będący
elementem zabawki Pchacz Gawędziarz marki VTech® wyłączy
się automatycznie po około 60 sekundach braku aktywności.
Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku. Poruszanie Pchaczem nie spowoduje włączenia panelu
edukacyjnego.
4. Pchacz Gawędziarz marki VTech® jest
wyposażony w przełącznik regulacji
prędkości na dwóch tylnych kółkach.
Pozycja pierwsza przeznaczona jest
dla dzieci, które dopiero stawiają swoje
pierwsze kroki. Pozycja ta oznacza
największy nacisk na kółka i nie pozwala
na zbyt szybkie przemieszczanie się
pchacza. Pozycja druga przeznaczona jest
dla dziecka, które opanowało już w pewnym stopniu umiejętność
chodzenia. Pozycja ta oznacza mniejszy nacisk na kółka i pozwala
na nieco bardziej swobodne przemieszczanie się pchacza. Należy
upewnić się, że na obu kółkach ustawiona jest identyczna wartość.

CECHY PRODUKTU

2. REGULACJA GŁOŚNOŚCI
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WARIANTY ZABAWY

W TRYBIE MUZYKI należy dopasować
klocki o odpowiednich kształtach lub
nacisnąć poszczególne przyciski kształtów,
aby usłyszeć wesołe melodie i ciekawe
efekty dźwiękowe. Dźwiękom towarzyszyć
będą efekty świetlne.
2. W obu trybach zabawy należy nacisnąć
podświetlany przycisk ze słońcem, aby
usłyszeć wesołe melodie i ciekawe efekty
dźwiękowe. Dźwiękom towarzyszyć będą
efekty świetlne.
3. W obu trybach należy podnieść telefon, aby
usłyszeć śpiewające zwierzęta. Dźwiękom
towarzyszyć będą efekty świetlne.

WARIANTY ZABAWY

1. W TRYBIE NAUKI należy dopasować klocki
o odpowiednich kształtach lub nacisnąć
poszczególne przyciski kształtów, aby
poznać nazwy kształtów i liczb. Dźwiękom
towarzyszyć będą efekty świetlne.

4. W obu trybach należy zakręcić trzema
magicznymi kołami zębatymi, aby usłyszeć
ciekawe zwroty, dźwięki lub melodie.
Dźwiękom towarzyszyć będą efekty
świetlne.
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6. W TRYBIE NAUKI należy nacisnąć klawisze muzyczne, aby poznać kolory,
odgłosy zwierząt i nuty. Dźwiękom
towarzyszyć będą efekty świetlne.
W TRYBIE MUZYKI należy nacisnąć
klawisze muzyczne, aby usłyszeć dźwięki
poszczególnych nut. Podczas odtwarzania melodii, naciśnięcie klawiszy muzycznych spowoduje odtworzenie wesołych
odgłosów zwierząt, które będą towarzyszyć
zabawie. Dźwiękom towarzyszyć będą
efekty świetlne.
7. Podczas korzystania z panelu edukacyjnego
wraz z pchaczem, panel aktywuje się
poprzez ruch zabawki. Melodie i sygnały
dźwiękowe są odtwarzane, gdy dziecko
popycha zabawkę.

Do
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Mi

Fa
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WARIANTY ZABAWY

5. Otwieranie i zamykanie drzwi aktywuje
zabawę w chowanego z kaczuszkami.
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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 urządzenie przestanie działać lub będzie działać
nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść
baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe
do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie
nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania
zakupu.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII LED

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?
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