
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 μουσικού Φωτονανουρίσματος Μαγικό 
Φασολάκι της VTech®!
Το μουσικό Φωτονανούρισμα Μαγικό Φασολάκι  αναπαράγει 4 τραγούδια, 
40 χαλαρωτικές μελωδίες καθώς και φυσικούς ήχους, ενώ παράλληλα 
εκπέμπει έναν απαλό φωτισμό. Τα φύλλα και οι πέντε υπέροχοι χρωματιστοί 
λούτρινοι χαρακτήρες περιστρέφονται σιγά, ενώ παράλληλα η απαλή μουσική 
βοηθά το μωρό να ηρεμήσει. Ο ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης επιτρέπει να 
επιλέξετε το χρόνο που χρειάζεται το μικρό σας ώστε να αποκοιμηθεί. 

Ει
σα

γω
γή

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ

ΛΟΥΤΡΙΝΟΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΟΝ/OFF)
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
-       Ένα μουσικό Φωτονανούρισμα Μαγικό Φασολάκι της VTech®
- Ένα κλαδί με περιστρεφόμενα φύλλα
- Κατάλογο προϊόντων                    
- Πέντε χαρούμενους λούτρινους χαρακτήρες
- Ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήσης                    
- Δύο ιμάντες σύνδεσης για την κούνια 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως οι ταινίες, τα πλαστικά ή συρμάτινα 
κλιπ, οι ετικέτες, κλπ. δεν αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος και 
θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Βεβαιωθείτε ότι το μουσικό φωτονανούρισμα είναι απενεργοποιημένο.
2. Βρείτε το κάλυμμα των μπαταριών 

που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
φωτονανουρίσματος.  Με την βοήθεια 
ενός κατσαβιδιού ξεβιδώστε τη βίδα.

3. Τοποθετήστε 4 νέες μπαταρίες τύπου ΑA, 
ακολουθώντας το διάγραμμα μέσα στο 
χώρο των μπαταριών. 

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των 
μπαταριών και σφίξτε τη βίδα για να 
ασφαλίσετε. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
•  Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές μπαταρίες για μέγιστη απόδοση. 
• Μην φορτίζεται τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το μουσικό φωτονανούρισμα πριν τη 

φόρτιση (εάν είναι επαναφορτιζόμενες)
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη 

ενηλίκου.
• Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη μπαταριών όπως: αλκαλικές, 

απλές (carbonzinc) ή επαναφορτιζόμενες (NI-MH), ή νέες μαζί με 
μεταχειρισμένες.

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

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα.
• Αφαιρέστε τις κατεστραμμένες μπαταρίες από το φωτονανούρισμα.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
• Το φωτονανούρισμα δεν πρέπει να συνδέεται με περισσότερες μπαταρίες 

από το συνιστώμενο αριθμό.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βοηθήστε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του προϊόντος 
με υπευθυνότητα.

Το εικονίδιο με το διαγραμμένο κάδο απόρριψης υποδεικνύει 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. 
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθορισμένα σημεία συλλογής ή 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης κατά την απόρριψη του προϊόντος ή 
των μπαταριών.
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ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ταινία ασφαλείας πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την απομάκρυνση του 
προϊόντος  από τη συσκευασία. Εάν η πλαστική ταινία βρίσκεται ακόμα στην 
θέση της, παρακαλούμε αφαιρέστε την από το πίσω μέρος του προϊόντος πριν 
την πρόσδεση του στην κούνια. Αυτό θα ενεργοποιήσει το προϊόν.

      Επειδή η ασφάλεια πάντα προέχει:
• Φροντίστε την τοποθέτησή του παιχνιδιού ώστε να μην το φτάνει 

το μωρό. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, αφαιρέστε το 
φωτονανούρισμα από την κούνια όταν το μωρό αρχίσει να κάθεται ή 
να μπουσουλάει.

• Κατάλληλο για ηλικίες – Νεογέννητα μέχρι 5 μηνών
• Ο σκοπός του φωτονανουρίσματος είναι να κεντρίσει το οπτικό 

ενδιαφέρον του μωρού σας. Δεν ενδείκνυται για να στηρίζεται σε αυτό 
το παιδί.

• Αν εξακολουθεί να βρίσκεται τοποθετημένο στην κούνια, αφαιρέστε το 
όταν το μωρό σας αρχίσει να απλώνει τα χέρια του ή να στέκεται στα 
γόνατα.

• Για μέγιστη ασφάλεια χρησιμοποιήστε όλα όσα παρέχονται (ιμάντες, 
σφιγκτήρες, κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγχετε συχνά την σύνδεση 
με την κούνια. Συνδέστε μόνο σε ανθεκτικό κάγκελο. Δεν τοποθετείται 
σε παρκοκρέβατο με πλέγμα. Μην προσθέτετε επιπλέον σφιγκτήρες ή 
ιμάντες για τοποθέτηση σε παρκοκρέβατο.

• Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού σας, το προϊόν πρέπει 
να συναρμολογηθεί από ενήλικο. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες σύνδεσης 
στην κούνια δεν είναι προσιτοί στο παιδί σας.

• Κατά την αφαίρεση του Μουσικού Φωτονανουρίσματος Μαγικό 
Φασολάκι της VTech® από την κούνια, παρακαλούμε αφαιρέστε όλους 
τους ιμάντες σύνδεσης και κρατήστε τους μακριά από το παιδί.
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Οδηγίες συναρμολόγησης
1. Περάστε σε όλα τα κορδόνια τους 

λούτρινους χαρακτήρες και τα μικρά 
φυλλαράκια ώστε να είναι έτοιμα προς 
τοποθέτηση στα μεγαλύτερα φύλλα.

2. Τοποθετήστε όλα τα κορδόνια με τους 
λούτρινους χαρακτήρες στις ειδικές 
σχισμές στο κλαδί με τα φύλλα. Ρυθμίστε 
τον κόμπο, ώστε να εφαρμόσει καλά στην 
σχισμή του κάθε φύλλου.

3. Συνδέστε το περιστρεφόμενο κλαδί 
με τα φύλλα στην εσοχή υποδοχής της 
κινούμενης ανάρτησης. Θα ακούσετε ένα 
κλικ όταν η ανάρτηση έχει τοποθετηθεί 
σωστά.

4. Τοποθετήσ τε  το  κάτω μέρος  της 
ανάρτησης στην εσοχή υποδοχής που 
βρίσκεται στο επάνω μέρος του μουσικού 
φωτονανουρίσματος με τις λειτουργίες. 
Θα ακούσετε ένα κλικ όταν η ανάρτηση 
έχει τοποθετηθεί σωστά.

5. Τοποθετήστε το μουσικό φωτονανούρισμα 
στο κάγκελο της κούνιας. Πιέστε το μπλε 
κουμπί και περάστε τον ιμάντα σύνδεσης 
με φορά από κάτω προς τα επάνω μέσα 
από τη σχισμή. Επαναλάβετε και με το 
δεύτερο ιμάντα.
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6. Δέστε τους ιμάντες με ασφάλεια στο 
κάγκελο. Τραβήξτε ελαφρώς για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένοι. 
Το μουσικό φωτονανούρισμα θα πρέπει 
να είναι σφιχτά δεμένο πάνω στην κούνια. 
Ελέγχετε την τοποθέτησή του συχνά για 
ασφάλεια.

7. Για να αποσυνδέσετε το περιστρεφόμενο 
κλαδί με τα φύλλα από το μουσικό 
φωτονανούρισμα, πιέστε το μικρό μπλε 
κουμπί στο πίσω μέρος και τραβήξτε το 
κλαδί προς τα επάνω.

8. Για να αφαιρέσετε τελείως τους ιμάντες 
από το μουσικό φωτονανούρισμα, ανοίξτε 
το καπάκι των μπαταριών, στη συνέχεια, 
σύρετε τα δύο πλαστικά ελάσματα  που 
βρίσκονται δίπλα στους ιμάντες προς 
το κέντρο και τραβήξτε τους ιμάντες 
σύνδεσης για απελευθέρωση.

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βγάλετε το μουσικό φωτονανούρισμα από την              
κούνια μπορείτε αφαιρώντας τη βάση και το περιστρεφόμενο κλαδί  
να το τοποθετήσετε σε ένα τραπέζι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF 
 Για την ενεργοποίηση του μουσικού 

φωτονανούρισματος, σύρετε το κουμπί 
του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ προς τα δεξιά 
επιλέγοντας τον επιθυμητό χρόνο 
λειτουργίας ανάμεσα σε 10, 15, 20 λεπτά. 
Για την άμεση απενεργοποίηση, σύρετε 
το διακόπτη προς τα αριστερά στη θέση 
OFF( )  
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2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Σ ύ ρ ε τ ε  τ ο  δ ι α κ ό π τ η  ε π ι λ ο γ ή ς 

λειτουργίας για να επιλέξετε μία από 
τις τρεις λειτουργίες του μουσικού 
φωτονανουρίσματος.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 Σύρετε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ρύθμιση. ( ) Ανοιχτός φωτισμός 
με περιστροφή, ( ) περιστροφή χωρίς 
φωτισμό, ( ) μόνο φωτισμός.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
 Πιέστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης του 

ήχου για να επιλέξετε την επιθυμητή 
ένταση. Πατήστε το δεξί ή το αριστερό 
κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
ένταση.

5.  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Για εξοικονόμηση μπαταρίας, το μουσικό φωτονανούρισμα σταματά 

αυτόματα ύστερα από την λήξη του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος. 
Θα ενεργοποιηθεί και πάλι πατώντας το κουμπί μουσικής ή όταν ο 
αισθητήρας ήχου ανιχνεύσει το κλάμα του μωρού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
1. Σύρετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ προς τα 

δεξιά στην επιθυμητή ρύθμιση της 
ώρας. Θα ακούσετε έναν ευχάριστο 
ήχο που σχετίζεται με την επιλεγμένη 
λειτουργία.
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2.  Σύρετε το διακόπτη επιλογής  για 
να επιλέξετε μια από τις τρεις 
λειτουργίες. Στη λειτουργία με 
ένδειξη το “βιβλιαράκι” ακούγονται 
μελωδικά  τραγούδια. Στη λειτουργία με 
ένδειξη “μουσικής νότας” ακούγονται 
χαλαρωτικά νανουρίσματα και στην 
λειτουργία με ένδειξη “φυλλαράκι” θα 
ακούσετε ήχους της φύσης.

3. Πατήστε το κουμπί “μουσικής” για να 
αλλάξετε τη μελωδία, το τραγούδι ή τον 
ήχο που παίζει τη δεδομένη στιγμή.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ
1. A-Tisket, A-Tasket
2. Humpty Dumpty
3. Jack and Jill
4. London Bridge
5. Three Little Kittens
6. Old King Cole
7. Row, Row, Row Your Boat
8. Pop! Goes the Weasel
9. Sing a Song of Sixpence
10. Old MacDonald
11. Bear Went Over the Mountain
12. Farmer in the Dell
13. Little Bo Peep
14. Did You Ever See a Lassie?
15. Oh Where Has My Little Dog Gone?
16. My Bonnie Lies Over the Ocean
17. Sur le pont d’Avignon
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18. Alouette
19. Shenandoah
20. Mary, Mary Quite Contrary
21. Brahms’ Lullaby
22. Greensleeves
23. Pachebel’s Canon in D
24. New World Symphony
25. Serenade
26. Ode to Joy
27. Sleeping Beauty Waltz Op. 66
28. All Through the Night
29. Au Clair de la Lune
30. Moonlight Sonata
31. Rock-a-bye Baby
32. Air
33. Fur Elise
34. Sweet and Low
35. Blue Danube Waltz
36. Lavender’s Blue
37. Bicycle Built for Two
38. The Swan
39. Home Sweet Home
40. Spring Song
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ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
Τραγούδι 1
Go to sleep my baby.
Sleep well, safe and sound.
Sweet dreams I wish for you.
Dear friends all around.
La la la la la la.
La la la la la.
La la la la la la.

La la la la la.
Τραγούδι 2
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Τραγούδι 3 
Beautiful dreamer, wake unto me.
Starlight and dewdrops are awaiting thee.
Τραγούδι 4
Rock-a-bye baby, in the tree top.
When the wind blows the cradle will rock.
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Κρατήστε το μουσικό φωτονανούρισμα καθαρό, σκουπίζοντάς το ελαφρώς 

με νωπό πανί.
2. Προφυλάξτε το μουσικό φωτοναούρισμα από έκθεση στο άμεσο ηλιακό 

φως και κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εφόσον το νανούρισμα δεν βρίσκεται σε χρήση 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 4. Αποφύγετε την πτώση του σε σκληρές επιφάνειες και μην το εκθέτετε σε 

υγρασία ή νερό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν για κάποιο λόγο οι προγραμματισμένες λειτουργίες του μουσικού 
φωτονανουρίσματος σταματήσουν ή δυσλειτουργούν, ακολουθήστε τα 
εξής βήματα: 
1. Απενεργοποιήστε το μουσικό φωτονανούρισμα.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
3. Αφήστε το για λίγο χωρίς μπαταρίες. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε 

τις μπαταρίες. 
4. Ενεργοποιήστε το μουσικό φωτονανούρισμα. Τώρα πρέπει να λειτουργεί 

εκ νέου σωστά.
5. Εάν το μουσικό φωτονανούρισμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, 

αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

 Σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών στο 212 000 2002 και ένας εκπρόσωπος μας θα 
χαρεί να σας βοηθήσει.
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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
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CLASS 1 
LED PRODUCT



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

Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του, 
έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος, οφειλόμενου σε εργοστασιακό πρόβλημα.
Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο 
αγοράς του, συνοδευόμενο πάντοτε από την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την 
απόδειξη αγοράς δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας εντός εγγύησης 
έλεγχος για την επισκευή η αντικατάσταση του.

Το προϊόν σας θα ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί πως είναι ελαττωματικό και 
το πρόβλημα οφείλεται σε εργοστασιακό ή κατασκευαστικό σφάλμα, τότε θα 
αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης πελατών.
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.
Η εγγύηση συνοδεύει το προϊόν και δεν μπορεί να γίνει χρήση της από άλλο 
προϊόν
Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανή θραύση οποιουδήποτε τμήματος της 
συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD εφόσον υπάρχει.

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

E Γ Γ Υ Η Σ Η     Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ


