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Εκπαιδευτικό Τρένο 4 σε 1 

Οδηγίες Χρήσης



Χρειάζομαι...
..δραστηριότητες υψηλής 
πρόκλησης που να 
συμβαδίζουν με την 
ανάπτυξη του μυαλού μου 

...έξυπνη τεχνολογία που 
να προσαρμόζεται στο 
αυξανόμενο επίπεδο 
μάθησής μου

…περιεχόμενο μάθησης 
το οποίο θα υποστηρίζει 
αυτά που µαθαίνω στο 
σχολικό µου περιβάλλον   

Στην VTech αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις ανάγκες 
των παιδιών καθώς και τις αλλαγές των ικανοτήτων 

τους µέσα από τα διάφορα ηλικιακά στάδια 
ανάπτυξης. Με γνώµονα την ευθύνη απέναντι στα 

παιδιά έχουµε αναπτύξει τα παιχνίδια µας µε στόχο 
να προσφέρουν εκπαίδευση και διασκέδαση 

ανάλογη µε την ηλικία τους

Παιχνίδια που θα 
ενδυναμώσουν το 

ενδιαφέρον των μικρών 
παιδιών με διαφορετικές 
υφές, ήχους και χρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια που 
αναπτύσσουν τη φαντασία 

και ενθαρρύνουν τη 
γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών 

Σούπερ, εμπνευσμένοι  
υπολογιστές, 

προγραμματισμένοι με 
περιεχόμενο που 

σχετίζεται με την μάθηση

Είμαι εγώ...
… που ανταποκρίνοµαι  
στα έντονα χρώµατα,   
τους ήχους και τις υφές
…που κατανοώ την αιτία 
και το αποτέλεσµα
...που µαθαίνω, εξερευνώ, 
αγγίζω, πιάνω, µπουσουλώ,     
στέκοµαι  

Θέλω...
…να μάθω τα γράμματα 
και τους αριθμούς 

…να αποκτώ γνώσεις με 
τρόπο διασκεδαστικό, 
εύκολο και συναρπαστικό

…να δημιουργώ μέσα από 
το σχέδιο και την μουσική 
για πλήρη ανάπτυξη του 
εγκεφάλου μου
 

Δείτε περισσότερα παιχνίδια της                στο www.vtechtoys.gr

 γέννηση- 36 μηνών          
       

3 - 6 ετών        
          

       4 - 10 ετών              
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Εκπαιδευτικού Τρένου 4 σε 1 της VTech®! 
Με το διαδραστικό εκπαιδευτικό τρένο το παιδί σας θα έχει την ευκαιρία 
να ταξιδέψει στον κόσμο των γραμμάτων, των αριθμών, της μουσικής και 
όχι μόνο! Διασκεδαστικά ηχητικά εφέ, φωτιζόμενα κουμπιά και χαρούμενες 
μελωδίες ενθαρρύνουν την εξερεύνηση. 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                     
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF/ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ΚΟΥΜΠΙΑ

ΦΩΤΙZOMENA 
ΠΛΗΚΤΡΑ 
ΠΙΑΝΟΥ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΟΥΜΠΙ ΗΛΙΟΣ

ΓΟΥΟΚΙ 
ΤΟΚΙ

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ               
ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
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Ένα τρένο 
δραστηριοτήτων 

Τέσσερις τροχούς             
και τέσσερις ασφάλειες

Μία βάση τροχήλατου 
καροτσιού  

Ένα τιμόνι τρένου Ένα γουόκι τόκι και                 
μια θήκη στήριξης

Δύο φύλλα με αυτοκόλλητα   

Τέσσερις τροχούς 
με άξονες

Ένα κάθισμα για το 
τροχήλατο καρότσι

Ένα μαλακό 
σύνδεσμο

Λαβή μετάφοράς/
 στήριξη πλάτης

13 τουβλάκια διπλής 
όψης με γράμματα
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, πλαστικά ή 
συρμάτινα κλιπ, ετικέτες, κλπ, δεν αποτελούν μέρος 
αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται  
για την ασφάλεια του παιδιού σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο. Περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες.

 
 Κολλήστε τα αυτοκόλλητα στο τρένο με ασφάλεια, 

όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Βεβαιωθείτε  ότι  το  παιχνίδι  είναι 

απενεργοποιημένο.
2. Βρείτε το κάλυμμα των μπαταριών κάτω από 

την βάση τοποθέτησης του γουόκι τόκι.  Με 
τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού ξεβιδώστε τη 
βίδα.

3. Τοποθετήστε 3 νέες μπαταρίες «AΑ»,   
ακολουθώντας το διάγραμμα μέσα στο 
πλαίσιο των μπαταριών. (Προτείνεται η χρήση 
νέων αλκαλικών μπαταριών για μέγιστη 
απόδοση.)

4.  Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα για 
να ασφαλίσετε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές ή πλήρως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
τύπου NI-MH (νικελίου υδριδίου μετάλλου) για μέγιστη απόδοση. 

• Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου σύμφωνα με τις 
οδηγίες. 

• Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη μπαταριών όπως: αλκαλικές, 
απλές (carbonzinc) ή  επαναφορτιζόμενες (NI-MH) ή νέες μαζί με 
μεταχειρισμένες. 

• Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες. 
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. 
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών. 
• Αφαιρέστε τις κατεστραμμένες μπαταρίες από το παιχνίδι. 
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν να χρησιμοποιηθούν καιρό. 
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά. 
• Μην φορτίζετε τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τη φόρτιση. Οι 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη 
ενηλίκου.

Πρ
οε

το
ιμ

ασ
ία



7

Απόρριψη μπαταριών και προϊόντος
Το εικονίδια με τους διεγραμμένους κάδους απόρριψης 
υποδεικνύουν πως δεν πρέπει τα προϊόντα, οι μπαταρίες ή η 
συσκευασία τους να απορρίπτονται στους κάδους οικιακής 
χρήσης δεδομένου ότι περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, όπου αναφέρονται, δηλώνουν ότι 
η μπαταρία περιέχει περισσότερο: υδράργυρο (Hg), κάδμιο (Cd) 
ή μόλυβδο (Pb) από την καθορισμένη τιμή που προβλέπεται στις 
οδηγίες των μπαταριών (2006/66/ΕΚ). 
Η έντονη μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διοχετεύτηκε 
στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005. 
Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόσυρση του προϊόντος ή 
των μπαταριών του με υπευθυνότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Για να τοποθετήσετε τους τροχούς του 
τρένου, εισάγετε στις 4 υποδοχές στο κάτω 
μέρος του τρένου τις ασφάλειες των τροχών.
Οι ασφάλειες έχουν τοποθετηθεί σωστά, 
όταν ακούσετε ένα κλικ. Στη συνέχεια, 
πιέστε τους τροχούς στις ασφάλειες μέχρι 
να ακούσετε ξανά ένα κλικ. Μέτα την 
τοποθέτηση, οι τροχοί δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν.
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Με το Εκπαιδευτικό Τρένο 4 σε 1 της VTech® η ασφάλεια έρχεται πάντα 
πρώτη. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, απαιτείται συναρμολόγηση 
από ενήλικα.
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2. Τοποθετήστε τη βάση του γουόκι τόκι στην 
υποδοχή που υπάρχει στο κάλυμμα των 
μπαταριών μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 
Μέτα την τοποθέτηση, η βάση δεν μπορεί 
να αφαιρεθεί.

3. Τοποθετήστε το τιμόνι έτσι ώστε το 
καμπυλωτό τμήμα του να βλέπει στο πίσω 
μέρος του τρένου. Πιέστε το προς τα κάτω  
μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Μετά 
την τοποθέτηση, το τιμόνι δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί.

4. Τοποθετήστε την λαβή στήριξης του 
καθίσματος στο μπροστινό μέρος της 
βάσης του τροχήλατου καροτσιού μέχρι 
να κουμπώσει στη θέση της. Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το κάθισμα στη βάση στήριξης 
μέχρι να κουμπώσει ακούγοντας ένα κλικ. 
Μετά την συναρμολόγηση, το κάθισμα δεν 
μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.

5. Τοποθετήστε το μαλακό σύνδεσμο στην 
εσοχή που βρίσκεται  στο τροχήλατο 
καροτσάκι, προσέχοντας ώστε η τρύπα να 
είναι προς τα επάνω. Πιέστε ελαφρά μέχρι 
να ακούσετε ένα κλικ. Μετά την τοποθέτηση, 
ο σύνδεσμος δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
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6. Τοποθετήστε τους 4 τροχούς με άξονες στις 
υποδοχές στο κάτω μέρος του τροχήλατου 
καροτσιού. Πιέστε ελαφρά μέχρι να ακούσετε 
ένα κλικ. Μετά την συναρμολόγηση τους δεν 
μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.

7. Για να συνδέσετε το τροχήλατο καρότσι στο 
τρένο, τοποθετήστε το μαλακό σύνδεσμο 
στην υποδοχή στο πίσω μέρος του τρένου. 
Σπρώξτε ελαφρά μέχρι να κουμπώσει στη 
θέση του.

8. Για να αφαιρέσετε το τροχήλατο καρότσι 
από το τρενάκι,  κρατήστε πατημένο το 
μπλε κουμπί κάτω από το τρενάκι και 
απομακρύνετε τα δύο μέρη μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε παιδιά άνω των 36 μηνών.   
       Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 20 κιλά!

Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς τους τροχούς ή τους συνδέσμους/ 
ενώσεις. Αν το τρένο υποστεί ζημιά να μην χρησιμοποιείτε μέχρι να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Να γίνεται χρήση υπό την άμεση 
επίβλεψη ενηλίκων
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής 

σύρετε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF/ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ προς τα δεξιά στη πρώτη θέση 
επιλέγοντας τη λειτουργία εκμάθησης              
( ) ή στη δεύτερη θέση επιλέγοντας 
τη λειτουργία ταξιδιού ( ). Για να 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το παιχνίδι, σύρετε  
τον διακόπτη προς τα αριστερά στη θέση 
OFF ( ). 

2.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
 Σύρετε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ προς 

τα δεξιά στην πρώτη θέση για ήχο χαμηλής 
έντασης (  ) ή στη δεύτερη θέση για ήχο 
υψηλής έντασης (  ).

3.  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
 Για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας, το  παιχνίδι απενεργοποιείται 

αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Θα ενεργοποιηθεί 
ξανά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ή ανοίξει το βιβλίο ή τοποθετηθεί ένα  
τουβλάκι στην υποδοχή ή τοποθετηθεί στη βάση του το γουόκι τόκι.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Σύροντας τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF/ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ προς τα δεξιά, ανεξάρτητα από 
την επιλεγμένη λειτουργία, θα ακουστεί 
ένα τραγούδι, ένας παιχνιδιάρικος ήχος 
και μια φράση. Τα φώτα του τρένου θα 
αναβοσβήσουν με τον ήχο.

2. Τοποθετόντας τα τουβλάκια στο πλαίσιο 
αναγνώρισης το παιδί θα μάθει τα  γράμματα, 
τα αντικείμενα ή τα ζώα, ανεξάρτητα από 
την επιλεγμένη λειτουργία. Τα φώτα θα 
αναβοσβήσουν με τον ήχο.

3. Πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά, το παιδί 
θα μάθει τους αριθμούς στη λειτουργία 
εκμάθησης και τα ζώα στη λειτουργία 
ταξιδιού. Τοποθετόντας το γουόκι τόκι 
στη βάση του, θα ακούσει διασκεδαστικές 
φράσεις οι οποίες αναπτύσσουν την 
φαντασία του. Τα φώτα θα αναβοσβήσουν 
με τον ήχο.                                                                                             

4. Ρίχνοντας τα τουβλάκια μέσα στην 
τσουλήθρα, το παιδί θα ακούσει το 
τρένο να μετρά, όταν είναι επιλεγμένη 
η λειτουργία εκμάθησης. Όταν είναι 
επιλεγμένη η λειτουργία ταξιδιού, θα 
ακούσει παιχνιδιάρικους ήχους. Τα φώτα 
θα αναβοσβήσουν με ήχο.

Ο
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5. Ανοίγοντας ή κλείνοντας τη σελίδα του 
βιβλίου, έχοντας επιλέξει τη λειτουργία 
ε κ μά θ η σ η ς ,  το  πα ιδ ί  θ α  α κο ύ σ ε ι 
διασκεδαστικές φράσεις και ήχους. 
Ενώ θα ακούσει μελωδίες όταν είναι 
επιλεγμένη η λειτουργία ταξιδιού. Τα φώτα 
θα αναβοσβήσουν με ήχο.       

                                                   

6. Πατώντας το φωτεινό κουμπί με τον ήλιο 
το παιδί θα ακούσει τραγούδια και μουσική 
στη λειτουργία εκμάθησης και σύντομες 
μελωδίες και ήχους ζώων στη λειτουργία 
ταξιδιού. Τα φώτα θα αναβοσβήσουν με  
τον ήχο.

7. Πιέζοντας τα φωτιζόμενα πλήκτρα του 
πιάνου το παιδί θα μάθει για τα χρώματα 
όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία 
εκμάθησης και τις καιρικές συνθήκες όταν 
είναι επιλεγμένη η λειτουργία ταξιδιού. Τα 
φώτα  θα αναβοσβήσουν με τον ήχο.

8. Σπρώχνοντας το τρένο ενεργοποιείται ο 
αισθητήρας κίνησης. Το παιδί θα ακούσει 
διασκεδαστικούς ήχους τρένου και 
μελωδίες. Το φως θα αναβοσβήσει με τον 
ήχο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για την ασφάλεια του παιδιού σας, η χρήση αυτού του παιχνιδιού 
ενδείκνυται σε εσωτερικούς χώρους!
Βεβαιωθείτε ότι το παιδί κατά την ώρα του παιχνιδιού βρίσκεται υπό την 
επίβλεψη ενός ενήλικα και ότι κάθεται σωστά στο κάθισμα.
Αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ώστε να 
αποφευχθούν πτώσεις ή συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τραυματισμό στο παιδί σας ή τους άλλους.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η δημιουργία και η ανάπτυξη των προϊόντων της VTech® συνοδεύεται από 
βαθιά ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων 
μας. Παρόλες τις προσπάθειες ίσως υπάρξουν περιπτώσεις προϊόντων στα 
οποία εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε πως ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα χαρεί να 
σας βοηθήσει στο τηλέφωνο 212000 2002

ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ

1. One Man Went to Mow
2. I’ve Been Working on the Railroad
3. Alphabet Song
4. Good Morning Merry Sunshine
5. Mulberry Bush
6. Oh Susanna
7. Farmer in the Dell
8. Sailing Sailing

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαιτειται συναρμολογηση απο ενηλικα.
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     Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα 
     ποιοτικά προϊόντα της Vtech.
     Ελπίζουμε ότι θα προσφέρει στο παιδί σας 
     διασκέδαση, ευφάνταστο παιχνίδι και μάθηση.

1. Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία 
αγοράς του, έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος, οφειλόμενου σε 
εργοστασιακό πρόβλημα.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο 
σημείο αγοράς του, συνοδευόμενο πάντοτε από την απόδειξη αγοράς. 
Χωρίς την απόδειξη αγοράς του δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κανένας εντός εγγύησης έλεγχος, για την επισκευή ή αντικατάσταση 
του.
3. Το προϊόν σας θα ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί πως είναι 
ελαττωματικό και το πρόβλημα οφείλεται σε εργοστασιακό ή 
κατασκευαστικό σφάλμα, τότε θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, 
σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι η βλάβη του 
προϊόντος οφείλεται σε κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, 
ελαττωματικές μπαταρίες ή εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση, τότε η 
παρούσα εγγύηση καθίσταται άκυρη.
5. Η εγγύηση συνοδεύει αυτό το προϊόν και δεν μπορεί να γίνει χρήση 
της από άλλο προϊόν
6.  Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανή θραύση οποιουδήποτε  τμήματος 
της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD, εφόσον 
υπάρχει.ά

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Για προϊόντα που αγοράστηκαν εκτός Ελλάδας και Κύπρου, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κατάστημα από 
όπου έγινε η αγορά

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


