
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V315D Hrající interaktivní hvězdný projektor auto   

Popis:

Mnoho funkcí, které dítě ještě může objevit, udrží batole na dlouhou dobu zaneprázdněným.

Krásně vyrobené autíčko bude perfektní jako první hračka vašeho batole.

Estetika vozu je inspirována oblíbenou dětskou pohádkou. Vůz má pohyblivá kola, která je 
dovedou kamkoli, kam vám řekne vaše představivost.

MULTIFUNKČNÍ TELEFON

Na spodní straně vozu je telefon s nesčetnými možnostmi. Telefon má 13 tlačítek s různými 
funkcemi v závislosti na vybraném režimu.

Není to jen skvělá hračka, je to také první učitel angličtiny! Telefon učí názvy barev, zvířat a 
členů rodiny.

Telefon můžete zapnout vypínačem na boční straně hračky. Hračka má dva režimy hlasitosti. 
Po zapnutí vydává zvuk z motoru automobilu. Je to znamení, že je čas se pobavit!

Po 60 sekundách nečinnosti se hračka sama vypne.

Po stisknutí libovolného tlačítka auto vydá zvuky a rozsvítí se barevnými LED diodami.

Hračka je vybavena několika režimy. Ve výchozím nastavení je při zapnutí vybrán první režim.

Režimy se mění pomocí velkého tlačítka ve spodní části telefonu označeného dvěma šipkami

Režim 1

Telefon vydává zvuky spojené s obrázky na jednotlivých klávesách (označených také číselně). 
Jediné, co musíte udělat, je stisknout tlačítko jednou a melodie, počítání not atd. Budou po 
sobě, oddělené 1sekundovou pauzou.

Písně / rýmy - 3 populární dětské písničky / rýmy v angličtině

Klavírní koncerty - až 15 melodií hraných na klávesy

Ukolébavky - 15 melodií, které ukolísají vaše dítě spát

Členové rodiny - hračka vypíše jména členů rodiny v angličtině v tomto pořadí: pradědeček, 
prababička, dědeček, babička, táta, máma

Vozidla - názvy různých vozidel v angličtině

Zvířata - jména dalších zvířat v angličtině: kočka, pes, medvěd, králík, tygr, ovce

Barvy - názvy barev v angličtině: červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, světle modrá, fialová

SMS - 5 nejpopulárnějších tónů upozornění na zprávy, známých ze skutečných telefonů

Počasí - 4 zvuky napodobující povětrnostní jevy: hrom, blesk, vítr, déšť

*. Telefon - 5 nejoblíbenějších volacích tónů

0. Dítě - 5 zvuků vydávaných malými dětmi

#. Kamera - 2 zvuky kamery
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Režim 2

Hračka obsahuje anglická jména po sobě jdoucích čísel.

Po stisknutí tlačítka * hračka poskytuje vzorce pro přidání v angličtině.

Po stisknutí tlačítka # dá hračka vzorce pro odčítání v angličtině.

Režim 3

Po stisknutí tlačítka uslyšíte přiřazený tón. Po stisknutí libovolných 5 číslic telefon „zazvoní“.

 PROJEKTOR HVĚZDY

Dlouhým stisknutím tlačítka režimu spustíte hvězdný projektor.

Rozsvítí se barevná světla a 15 ukolébavek.

Toto je mini noční lampička, kterou vaše dítě bude milovat! Hračka bude házet barevné, 
blikající hvězdy na strop.

Zvuky ukolébavek můžete vypnout stisknutím tlačítka 0.

TECHNICKÁ DATA:

Modré autíčko.

Rozměry

auta: 15 cm x 7,3 cm x 3,5 cm

balení: 20 cm x 10,5 x 4,4 cm

Napájení: 3 baterie AAA, 1,5 V (nejsou součástí dodávky, k vložení baterií je nutný šroubovák)

Hračka určená pro děti starší 18 měsíců.

Žádný kontakt s vodou.                                                                                                       

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 18 měsíců, schovejte obal a díly, aby se zabránilo 
udušení při hře dětí.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 

http://www.hadex.cz/
mailto:hadex@hadex.cz


Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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