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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 παιχνιδιού Εκπαιδευτικό Γυμναστήριο 3 
σε 1 οι Πρώτοι μου Φίλοι της VTech®! Αυτό το παιχνίδι μεγαλώνει μαζί με το 
παιδί σας ακολουθώντας τα ηλικιακά του στάδια. Ένα πλήθος δραστηριοτήτων 
μετατρέπει την γυμναστική στο στρωματάκι σε παιχνίδι. Οι τρόποι παιχνιδιού 
διαφοροποιούνται με την ανάπτυξη του παιδιού. Απλά στην αρχή με την 
αναπαραγωγή μουσικής, στη συνέχεια μαθαίνοντας τα χρώματα και τα σχήματα 
και έπειτα με απλές ερωτήσεις των ζώων προς το παιδί οι οποίες απαντώνται 
πατώντας τα πλήκτρα του πιάνου. Με τόσα πολλά που έχει να κάνει το παιδί 
σας σίγουρα είναι αναγκαία μια προπόνηση στο εκπαιδευτικό γυμναστήριο!

ΕΙ
ΣΑ

ΓΩ
ΓΗ

ΚΟΥΜΠΙ 
ΝΤΡΑΜ

ΠΛΗΚΤΡΑ 
ΠΙΑΝΟΥ

4 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ

ΔΥΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ
ΑΥΤΑΚΙΑ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF / 
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ

ΑΨΙΔΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήσης
Ένα στρωματάκι

Ένα πίνακα δραστηριοτήτων 
Εκπαιδευτικό Γυμναστήριο 3 σε 1Δύο στηρίγματα και δύο βάσεις 

Μια αψίδα

Μια κρεμαστή 
μελισσούλα

Μια κρεμαστή 
πεταλούδα

            
Ένα κρεμαστό καθρεφτάκι Μια κρεμαστή κάμπια 

μασητικό
Τέσσερεις κρίκοι 
δραστηριοτήτων

• 18 βίδες

Δύο στηρίγματα  
γυμναστηρίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.
                       Περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Ξεκλειδώστε την ασφάλεια της συσκευασίας: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Βεβαιωθείτε  ότι  το  παιχνίδι  είναι απενεργοποιημένο.
2. Βρείτε στο πίσω μέρος του πίνακα 

δρασ τηριοτήτων το  κάλυμμα των 
μπαταριών.  Με τη  βοήθεια  ενός 
κατσαβιδιού ξεβιδώστε τη βίδα.

3.  Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες AΑ 
ακολουθώντας το διάγραμμα μέσα στο 
πλαίσιο των μπαταριών. (Προτείνεται η 
χρήση νέων αλκαλικών μπριών για μέγιστη 
απόδοση). 

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

ΠΡ
Ο

ΕΤ
Ο

ΙΜ
ΑΣ

ΙΑ

  Περιστρέψτε την ασφάλεια της συσκευασίας 
αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.

  Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια..
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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 φορτίζεται τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τη φόρτιση. Οι 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη 
ενηλίκου.

Απόρριψη μπαταριών και προϊόντος

Το εικονίδια με τους διαγραμμένους 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.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  Για την ασφάλεια του παίδιου σας, απαιτείται η συναρμολόγηση από  
  ενήλικα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευασία περιέχει 18 βίδες (μικρά κομμάτια). Για την 
ασφάλεια του παιδιού σας, μην το αφήνετε να παίζει αν το παιχνίδι 
δεν είναι πλήρως συναρμολογημένο.

1.Συνδέστε τα δύο στηρίγματα επάνω στις δύο 
βάσεις. Χρησιμοποιήστε πέντε (5) βίδες για 
να συνδέσετε κάθε θέση και σφίξτε μέχρι να 
ασφαλίσουν.

2.Τοποθετήστε τα δύο «πόδια» στις δύο βάσεις 
των στηριγμάτων. Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) 
βίδες για να συνδέσετε κάθε πόδι στη βάση του 
και σφίξτε μέχρι να ασφαλίσουν.

3.Συνδέστε τον πίνακα δραστηριοτήτων στην 
θέση μεταξύ των στηριγμάτων. Χρησιμοποιήστε 
δύο (2) βίδες για να συνδέσετε τον πίνακα 
δραστηριοτήτων στις θέσεις των στηριγμάτων. 
Προσαρμόστε τη θέση του πίνακα μέχρι να 
ταιριάξει. Ο πίνακας μπορεί να συνδεθεί σε 
τρεις διαφορετικές θέσεις  για να ταιριάξει με 
τις ανάγκες του μικρούς σας.

Ο
ΔΗ

ΓΙ
ΕΣ

 Σ
ΥΝ

ΑΡ
Μ

Ο
ΛΟ

ΓΗ
ΣΗ

Σ



8

4.Συνδέστε την αψίδα στα πόδια των 
στηριγμάτων μέχρι να ακούσετε ένα κλικ τότε 
βρίσκονται στην θέση τους. Σιγουρευτείτε 
ότι η σύνδεση είναι ασφαλής. Μετά την 
συναρμολόγηση της, η αψίδα, αυτή δεν μπορεί 
να αφαιρεθεί.

5.Για να προσαρμόσετε τη γωνία του δένδρου 
σύρετε τα δύο μωβ κουμπιά πίσω από τον 
πίνακα δραστηριοτήτων και μετακινήστε το 
δένδρο μέχρι να ταιριάξει με τις ανάγκες του 
μικρού σας.

6.Συνδέστε τις κουδουνίστρες και τον καθρέφτη 
στην αψίδα, περνώντας τους κρίκους μέσα από 
τις θηλειές τις αψίδας.

7.Για να στερεώσετε το στρωματάκι  περάστε 
τις 6 υφασμάτινες λωρίδες του στρώματος 
μέσα από τις σχισμές που υπάρχουν στα πόδια 
στήριξης και του πίνακα δραστηριοτήτων. 
Σιγουρευτείτε και πάλι ότι το στρώμα είναι 
ασφαλώς συνδεδεμένο με τα πόδια στήριξης.

Ο
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Ενεργοποιήστε το παιχνίδι σύρωντας το 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ προς τα δεξιά κατά μία θέση 
για ήχο χαμηλής έντασης  (  ) ή κατά δύο 
θέσεις για ήχο υψηλής έντασης.(  ). Για να 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το παιχνίδι, γυρίστε τον 
διακόπτη στη θέση OFF. ( ) 

2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επιλέξτε τη λειτουργία του παιχνιδιού 
σύροντας τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ προς τα δεξιά κατά 
μία θέση επιλέγοντας τη λειτουργία μουσικής 
( ), κατά δύο θέσεις για τη λειτουργία ζώων (    ) 
ή κατά τρείς θέσεις για τη λειτουργία χρωμάτων 
και σχημάτων(  ). 

3.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας, το Εκπαιδευτικό Γυμναστήριο 3 
σε 1 οι Πρώτοι μου Φίλοι της Vtech, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 
30 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Το Εκπαιδευτικό Γυμναστήριο 3 σε 1 θα 
ενεργοποιηθεί ξανά μόλις το μωρό πιέσει οποιοδήποτε κουμπί ή τραβήξει 
τα υφασμάτινα φυλλαράκια.

Σημείωση: Αν η συσκευή κατ’ επανάληψη απενεργοποιείται ή δεν ανάβει, 
σας προτείνουμε να αλλάξετε μπαταρίες.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.Σύρετε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 
για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Θα ακούσετε 
ένα τραγούδι και μια φράση καλωσορίσματος 
στη λειτουργία μουσικής και στη λειτουργία  
ζώων. Στη λειτουργία χρωμάτων & σχημάτων 
θα ακουστεί ένας ήχος, μία φράση και ένας 
σύντομος τόνος. Τα φώτα αναβοσβήνουν με 
τον ήχο.

2.Το παιδί πατώντας τα πλήκρα του πιάνου θα  
ακούσει μουσικές νότες στη λειτουργία μουσικής, 
θα μάθει τα ζώα, τα χρώματα, και τα σχήματα  στη 
λειτουργία ζώων και θα ακούσει χαρούμενους 
στοίχους, φράσεις και σύντομους τόνους στην 
λειτουργία χρώματα & σχήματα. Τα φώτα 
αναβοσβήνουν με τον ήχο.

3.Πιέζοντας το πλήκτρο ντραμς ενώ είναι 
επιλεγμένη κάποια από τις λειτουργίες μουσικής 
ή ζώων, το παιδί θα ακούσει ήχους τυμπάνου.  
Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία σχημάτων 
ή χρωμάτων το μικρό σας θα δεχθεί απλές 
ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να απαντήσει. Τα 
φώτα αναβοσβήνουν με τον ήχο.

4.Τραβώντας τις υφασμάτινες κορδέλες με τα 
φύλλα το παιδί θα ακούσει μία ποκιλία μελωδιών 
όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία μουσικής,  
σύντομους τόνους και ήχους στη λειτουργία ζώων 
και σύντομους  τόνους στην λειτουργία χρωμάτων 
& σχημάτων. Τα φώτα αναβοσβήνουν με τον ήχο.

Ο
ΔΗ

ΓΙ
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ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ
1. Clementine
2. Animal Fair
3. Alouette
4. Aiken Drum
5. Alphabet Song
6. Shoo Fly
7. Bicycle Built for Two
8. Bingo
9. Did You Ever See a Lassie?
10. Farmer in the Dell
11. Froggie Went a Courtin’
12. Hickory Dickory Dock
13. Humpty Dumpty
14. Little Miss Muffet
15. Pop! Goes the Weasel
16. Where Has My Little Dog Gone?
17. Old MacDonald
18. This Old Man
19. Three Blind Mice
20. Yankee Doodle

ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1
Κάτω απ’ το δεντράκι,
μπουσουλάς εσύ,
ζουζούνια, μελισσούλα,
φωτάκια όλα μαζί!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2
Τα ζώα μας κάνουν γιορτή,
κουκουβάγια, αλεπού όλοι εκεί,
βατραχάκι στη λίμνη την μπλε κολυμπά,
λαδουδάκι χοροπηδά!
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Πλυντήριο Ρούχων, 
ΧΛΙΑΡΟ ΝΕΡΟ, 
Χαμηλές Στροφές

Δεν 
Σιδερώνεται

Χωρίς 
Λευκαντικό

Όχι Στεγνό 
Καθάρισμα

Χωρίς 
Στύψιμο

12

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3
Πλιιιτς, πλααατς, πλιιιτς, πλααατς, ήρθε η ώρα,
βάτραχος βουτάει στη λίμνη τώρα! 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ 4
Η αλεπουδίτσα παίζει το βραδάκι κάτω από το φωτάκι!
ΤΡΑΓΟΥΔΙ 5
Πάνω-κάτω, γύρω-γύρω, ο λαγός χοροπηδάει!
ΤΡΑΓΟΥΔΙ 6
Κουκουβάγια από ψηλά, τον ουρανό ξανά κοιτά!

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.Κρατήστε το παιχνίδι καθαρό σκουπίζοντάς το με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
2.Κρατήστε το παιχνίδι μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από  
έκθεση του σε οποιαδήποτε άμεση πηγή θερμότητας.
3.Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το παιχνίδι δεν θα είναι σε χρήση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
4.Μην ρίχνετε το παιχνίδι σε σκληρές επιφάνειες και μην το εκθέτετε σε 
υγρασία ή νερό.
5.Το δέντρο η αψίδα και η πεταλούδα πλένονται μόνο επιφανειακά. Το 
στρωματάκι πλένεται στο πλυντήριο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 
φροντίδας

Φ
ΡΟ

Ν
ΤΙ

ΔΑ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν για κάποιο λόγο οι προγραμματισμένες λειτουργίες του παιχνιδιού  
σταματήσουν ή δυσλειτουργούν, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
1. Απενεργοποιήστε το παιχνίδι.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
3. Αφήστε για λίγο το παιχνίδι χωρίς μπαταρίες. Στη συνέχεια 
επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.
4. Ενεργοποιήστε το παιχνίδι. Τώρα πρέπει να λειτουργεί εκ νέου σωστά. 
5. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε με νέες 
μπαταρίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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


