
Návod k použití hracího kolotoče  

Fisher Price 

 

 

Návod uschovejte pro případné pozdější použití. V originální instrukci jsou obrázky, které 

Vám mohou usnadnit sestavení/použití 

- Před sestavením a použitím zboží si důkladně přečtěte návod   

- Zboží musí sestavit dospělá osoba. K sestavení použijte šroubovák (není součást 

balení) 

- K zapotřebí jsou 4 alkalické baterie typu „D“ (LR20) do kolotoče a 2 alkalické  baterie 

„AA“ (LR6) do dálkového ovladače. (Baterie nejsou součásti balení) 

 

SOUČÁSTI 

- Rameno 

- 3 měkké hračky 

- 3 měkké úchyty na hračky 

- 3 pevné úchyty na hračky 

- Svorka 

- Centrální jednotka 

- Úchyt na postýlku 

- Dálkový ovladač 

- Šroub #6 x 1,6 cm – 1 ks 

- Šrouby s plochou hlavičkou #4 x 1 cm – 3 ks 

 

VAROVÁNÍ! 

- Existuje riziko zamotání se – držte zboží mimo dosah dětí 

- Zboží nesmí být používáno, když  se dítě dokáže samo zvednout nebo sedět 

 

VAROVÁNÍ! 

- Zboží obsahuje před sestavením drobné části. Sestavení musí provádět dospělá 

osoba.  

 

- Hrací kolotoč byl navržen jako médium, které zajišťuje optickou stimulaci dítěte a dítě 

se jej nesmí dotýkat 

 

- Během přebalování na stole dbejte, aby hračka nebyla v dosahu dítěte 

 

- Vždy připevněte kolotoč k postýlce nebo ohrádce důkladně, a použijte k tomu všechny 

určené upevňovací  prostředky. Dodržujte postup přichycení dle instrukcí. Pravidelně 

kontrolujte správnost uchycení 

 

- Pro přichycení kolotoče nepřidávejte žádné dodatečné šňůrky ani pásky 

 

FUNKCE KOLOTOČE 

1. Světelná kopule – promítá bubliny, rybičky a vlny na stropě dětského pokojíku 

2. Knoflík Start – Zapíná nebo restartuje hudbu a příjemné světýlka 

3. Knoflík pro výběr světla – Umožňuje vybrat světlo z kopule, noční lampičky, obou 

zdrojů nebo žádného 

4. Knoflík pro výběr melodie – Umožňuje vybrat jednu z pěti melodií 



5. Regulace hlasitosti/zesílení – Umožňuje vybrat vysokou úroveň hlasitosti, nízkou, 

vypnout zvuk nebo vypnout zesílení 

6. Kopule přijímače – Přijímá signál z dálkového ovladače. Musí být natočena 

k ovladači 

7. Noční lampička – Svítí příjemným, zářícím světlem 

 

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE 

1. Knoflík – Po zmáčknutí se aktivuje kolotoč, pokud byl již zapnut. Pro zastavení 

zmáčkněte knoflík znovu. Zmáčkněte ještě jednou pro změnu melodie 

2. Signalizační dioda – Rozsvítí se jako potvrzení vyslání signálu 

3. Okno snímače – Ovladač vysílá signály do kopule přijímače kolotoče 

4. Úchyt – Díky němu můžete ovladač zavěsit třeba na kliku. Pokud úchyt nechcete 

využít, můžete ho přetočit a připevnit k dolnímu lemu ovladače 

5. Pouzdro pro baterie – Vložte dvě alkalické baterie „AA“. Dodržujte instrukce pro 

baterie, které jsou uvedeny v další kapitole. Pro delší vydrž používejte alkalické 

baterie 

 

VLOŽENÍ BATERIÍ 

Kolotoč 

- Nejděte krytku pouzdra baterií zezadu kolotoče 

- Odšroubujte krytku pomocí šroubováku Phillips a sundejte ji 

Rada: Pokud je ke kolotoči připevněn úchyt k postýlce, nejdříve ho odšroubujte a 

sundejte 

- Vložte 4 alkalické baterie typu „D“ 

Rada: Pro delší životnost používejte alkalické baterie 

- Dejte krytku zpět na své místo a přišroubujte ji. Nepřetáčejte šroubky 

DŮLEŽITÉ: Při normálním používání se baterie v kolotoči vybíjejí rychleji než v kolotoči. 

Když zvuk nebo světla slábnou, a pohyb kolotoče se zpomaluje vyměňte baterie kolotoče 

 

Dálkový ovladač 

- Nejděte krytku pouzdra baterií zezadu ovladače 

- Odšroubujte krytku pomocí šroubováku Phillips a sundejte ji 

- Vložte dvě alkalické baterie typu „AA“ 

Rada: Pro delší životnost používejte alkalické baterie 

- Dejte krytku zpět na své místo a přišroubujte ji. Nepřetáčejte šroubky 

DŮLEŽITÉ: Pokud kolotoč nereaguje na signály ovladače neznamená to vyčerpání baterií 

ovladače. Ty vymněte až dioda ovladače bude svítit slabě a zhasíná se při použití ovladače. 

Pokud po výměně baterií nesvítí dioda, zkontrolujte správnost polarity   

 

BEZPEČNOST PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ 

V baterií mohou vytýkat směsi, které by mohly způsobit popáleniny kůže nebo můžou zničit 

hračku. Abyste předešli vytečení baterií dodržujte toto: 

- Nemáchejte staré baterie s novými ani různých značek a typu ( např. alkalické 

s obyčejnými atd.)  

- Dodržujte polaritu 

- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte baterie. Vždy vytáhněte použité 

baterie. Baterie skladujte dle pokynů daného státu. Neházet do ohně 

- Používejte baterie stejného druhu a nejlépe také stejné značky 

- Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny 

- Před nabíjením vyjměte baterie z přístroje 



- Nabíjecí baterie nechť nabíjí dospělá osoba 

 

SESTAVENÍ 

1. 

- Najděte pevné úchyty na hračky  

- Vsuňte závěsy na koncích úchytů do otvorů v centrální jednotce 

2. 

- Najděte měkké úchyty na hračky  

- Přiložte konce úchytů s většími otvory k určeným otvorům v centrální jednotce 

-Vložte šroub #4 x 1 cm do otvoru v úchytu a v centrální jednotce. Přišroubovat šroubovákem 

Phillips. Nepřetočte závit. 

- To samé proveďte s dalšími dvěmi úchyty 

3. 

- Přiložte provázek měkké hračky k otvoru na konci měkkého úchytu 

- Potáhněte hračku dolů, abyste ji upevnili 

- To samé proveďte s dalšími dvěmi úchyty 

 

4. 

- Vložte rameno do otvoru na boku centrální jednotky 

- Ujistěte se, že je rameno dobře připevněno. Správnost zasunutí ověříte tak, že červené ryska 

na rameni se vsune do centrální jednotky 

- Zkontrolujte dobré upevnění potáhnutím za rameno  

5. 

- Přiložte konec ramene k otvoru základny 

- Vsuňte šroub #6 x 1,6 cm k otvorům v ramenu a základně. Přišroubovat šroubovákem 

Phillips. Nepřetočte závit. 

 

PŘIPEVNĚNÍ K POSTÝLCE 

- Umístěte základnu pouzdrem pro baterie směrem nahoru 

- Přiložte úchyt k připevnění na postýlku k základně 

- Přišroubujte 3 šroubky šroubovákem Phillips. Nepřetočte závit 

Umístěte základnu kolotoče k horní příčce postýlky tak, aby část se závity byla vně postýlky  

-Dejte svorku na závit a dotáhněte ve směru hodinových ručiček. Nepřetočte závit. 

 

POUŽITÍ 

DŮLEŽITÉ! 

- Může se stát, že dálkové ovladače mají vliv i na jiné přístroje. Pokud k tomu u Vás dochází, 

nedovolte, aby jiný ovladač měnil činnost kolotoče 

- Pokud budete používat ovladač v dobře osvětlené místnosti (sluncem nebo umělým světlem) 

může dojít k tomu, že ovladač bude mít slabší dosah. Přibližte potom kolotoč nebo snižte 

úroveň osvětlení.  

- Ujistěte se, že šipka na kopuli přijímače je natočena k ovladači. Abyste získali nejlepší 

signál, nedávejte mezi ovladač a kolotoč žádné předměty. Například pokud budete ovládač 

nejčastěji používat ve dveřích, natočte šipku kopule na dveře a ujistěte se, že mezi ovladačem 

a kolotoče nejsou žádné předměty 

 

Přepínač hlasitosti/zesílení 

-Přepínač má 4 pozice: vypnutý; nízká hlasitost; vysoká hlasitost a vypnutý zvuk (pouze 

světla) 

-Přepínač dejte do pozice vypnutý, pokud kolotoč není používán 



Přepínač melodií 

- Zmáčknutím vyberte jednu z pěti melodií 

- Po každém zmáčknutí kolotoč začne hrát novou melodii od začátku až do konce a návratu 

k předchozí 

Přepínač světel 

Zmáčkněte pro výběr jedné ze čtyř možností způsobů osvětlení: 

- Svíticí kopule projektoru, která promítá bubliny, rybičky a vlny na stropě dětského pokoje 

- Noční lampička svítí příjemné a zářící se světlo 

- Zároveň kopule projektoru a noční lampička 

- Vypnutí světel (pouze zvuky) 

- Po každém zmáčknutí kolotoč změní světelnou variantu do jejího konce a návratu 

k předchozí 

 

Tlačítko START 

 Zmáčkněte tlačítko start na ovladači nebo kolotoči pro jeho aktivaci 

 Kolotoč bude hrát několik minut 

 Pro znovu zapnutí kolotoče stiskněte opět start 

 Pokud zmáčknete tlačítko na ovladači, zastavíte melodii 

 Po opětovném zmáčknutí tlačítka na ovladači změníte melodii 

 

Použití na přebalovacím stole 

 Sundejte svorku ze závitu 

 Sundejte kolotoč z postýlky 

 Odšroubujte šroubky, které drží úchyty na postýlce. Použijte šroubovák Phillips  

 Sundejte úchyt na postýlku z kolotoče 

 Schovejte úchyt na bezpečné místo pro pozdější použití 

 Hračku umístěte co nejdále od dítěte tak, ať k ní nemá přístup 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Měkké hračky 

 Sundejte hračky z úchytů 

 Vytáhněte provázky z úchytů 

 Vložte hračky do podšívky polštářku. Perte v chladné vodě na šetrný program. Sušte v 

pokojové teplotě. Nepoužívat bělidlo 

Kolo toč 

 Umyjte vlhkým hadříkem, můžete použít i mýdlo 

 Neponořujte do vody 
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