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Kabel

K dobíjení krabičky používejte pouze kvalitní kabel s certifikací
určený pro dobíjení proudem až 3A. Před každým dobíjením
zkontrolujte, že kabel ani konektory nejsou poškozené.

Napájecí zdroj

Pro dobíjení použijte napájecí zdroj (nabíječku) s USB 2.0
výstupem. Nepoužívejte speciální rychlonabíječky, které nabíjí
vyšším napětím než 5V.

Elektrický proud

Krabička pracuje s nízkým napětím. Elektrický proud v
napájecích a komunikačních kabelech je nebezpečný.
Nedobíjejte krabičku za bouřky. Nepoužívejte zařízení, pokud
vykazuje známky poškození.

Obaly

Balení obsahuje ochranné fólie a/nebo pytlíky. Obaly ukládejte
mimo dosah dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Malé součásti

Pohádková krabička obsahuje malé součásti, například žetony,
nálepky, šroubky a podobně. Manipulace s malými součástmi
musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo
dosah dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení.

MicroSD karta

Používejte pouze kompatibilní microSD karty. Maximální
kapacita 16GB. S označením třídy UHS-I, U1, A1. Doporučujeme
SanDisk MicroSDHC 16GB Ultra Android. Karta musí být
formátována na FAT32.

MicroSD karta lze vyjmout lehkým stiskem (zatlačením) na
kartu a následným povolením. Slot microSD karty je vybaven
pružinkou, která kartu vysune. Při neopatrné manipulaci může
karta prudce vystřelit a způsobit zranění.

MicroSD kartu vkládejte do krabičky pouze správně
orientovanou, tedy zámkem směrem k USB-C konektoru viz.
nákres.

Audio obsah

Pohádky nebo jiný audio obsah je uložen na microSD kartě.
Krabička podporuje audio ve formátu MP3. Pro správnou
funkčnost je třeba dodržet předepsané pojmenování souborů/
skladeb i adresářů.

Obsah máte plně pod kontrolou. Je jen na vás, jaký obsah
budou mít vaše děti dostupný. Lze použít vlastní nahrávky,
namluvené vaším hlasem. Zapojit širší rodinu. A také svoje
namluvené pohádky sdílet s ostatními a získat tak další
zajímavý obsah.

Adresářová struktura

Na microSD kartě lze vytvořit adresáře s názvy „00“ až „99“.
Název vždy musí obsahovat pouze dvě číslice.

Adresář s názvem 00 je vyhrazen pro funkci Ukecaná krabička.

Název/číslo adresáře musí být shodný se sadou nálepek/žetonů.
Příklad: Nálepka 01-005 přehraje skladbu 005 z adresáře 01.
Pokud adresář nebo skladba na microSD kartě neexistuje,
nálepka přehrávání nespustí.

Na microSD kartě nevytvářejte žádné jiné adresáře ani adresáře
nezanořujte.

Názvy skladeb

Název skladby, resp. Číslo skladby musí odpovídat nálepce/
žetonu. Nálepka 01-005 přehraje skladbu 005 z adresáře 01.

Název souboru/skladby musí být ve formátu xxx.mp3 kde xxx
představuje číslice. Název musí vždy obsahovat tři číslice a
příponu .mp3.

Druhou variantou je název složený ze tří číslic, mezery, pomlčky,
mezery a slovního názvu bez diakritiky následovaný příponou
.mp3 jak je vidět na obrázku níže.



Na microSD kartu neukládejte žádné jiné soubory.

Nabíjení

Pohádková krabička při každodenním používání vydrží cca 1
měsíc na jedno nabití. Pokud máte aktivovanou Ukecanou
krabičku, nízký stav baterie vám sama oznámí. V ostatních
případech je třeba krabičku dobíjet pravidelně.

V případě, že krabičku delší dobu nepoužíváte, dobijte ji.
Nejdéle jednou za rok krabičku vždy dobijte.

K dobíjení použijte kvalitní nepoškozený USB kabel
certifikovaný na 3A a kompatibilní nabíječku.

Během dobíjení vedle USB-C konektoru svítí červená LED. Při
plném dobití svítí modrá LED. Po rozsvícení modré LED odpojte
USB kabel.

Ekologie

Krabička je vyrobena z bioplastu, PLA. Vyrábí se z kukuřičného
škrobu, což je obnovitelný zdroj. A má zásadní vlastnost, je plně
kompostovatelný. Také je určen pro styk s potravinami, což se u
Pohádkové krabičky nepředpokládá, ale definuje to
nezávadnost materiálu.

Výroba pomocí 3D tisku eliminuje zbytečný odpad při výrobě ve
srovnání s obráběním nebo lisováním.

Pohádková krabička je navržena tak, aby byla opravitelná. Když
doslouží nebo se něco pokazí, každá jednotlivá část lze vyměnit
za novou.

Textilní obaly šijeme z odstřižků látek z jiné výroby. Obalový
materiál je plně recyklovatelný.

Vyrobeno v Brně

Pohádkovou krabičku vyrábíme u nás. Pouzdro a vnitřní díly
jsou tištěné na 3D tiskárně. Materiál pro 3D tisk nakupujeme u
českých výrobců (Prusament, Filamentum, Plasty Mladeč,
Aurapol). I některé další komponenty jsou od českých výrobců.

Důležité bezpečnostní instrukce

Teplo

Zařízení pracuje při pokojové teplotě. Nevystavujte
Pohádkovou krabičku teplotám pod 5°C a nad 40°C. Při vyšší
teplotě se mohou poškodit elektronické součástky, baterie i
plastové součásti. Krabička je zhotovena z termoplastu PLA,
který začíná měknout již při teplotě mezi 50-60°C.

Nenechávejte krabičku za oknem auta!

Voda a vlhkost

Krabičku je nutno skladovat i používat v suchém prostředí,
resp. v prostředí s vlhkostí vzduchu 0% ~ 90% , nekondenzující.
Žádná součást krabičky nesmí přijít do kontaktu s vodou, hrozí
zkrat!

Baterie

Krabička obsahuje akumulátorovou Li-ion baterii. Nesprávné
nakládání s baterií může způsobit její přehřátí, únik tekutiny
nebo její výbuch. Je-li baterie poškozena, přestaňte ji ihned
používat, vyjměte ji ze zařízení a odevzdejte k ekologické
likvidaci. Nevyhazujte baterii do komunálního odpadu.

Jak to funguje

Krabička se zapíná lehkým ťuknutím nebo poklepáním.

• Na horní stranu se na okamžik přiloží speciální nálepka
nebo žeton, který spustí přehrávání. Žeton může být
součástí plyšové hračky nebo jakéhokoliv jiného
nekovového objektu. Žeton slouží pouze pro spuštění
přehrávání a nemusí být po celou dobu přehrávání v
blízkosti krabičky.

• Po ukončení přehrávání se krabička sama vypne.

• Kdykoliv během přehrávání je možné ťuknutím přehrávání
přerušit a dalším ťuknutím v přehrávání pokračovat.

Během přehrávání lze s krabičkou manipulovat, přenášet ji a
podobně, bez vlivu na přehrávání. Krabička rozlišuje, zda se s ní
hýbe nebo zda se s ní ťuká.

Nálepky a žetony

Každá nálepka nebo žeton umí spustit pouze jednu pohádku,
tedy kolik chceme pohádek, tolik potřebujeme nálepek nebo
žetonů.

Do krabičky se vkládá microSD karta, na kterou si uložíme
pohádky. Soubory na kartě jsou číslované a nálepky jsou taktéž
číslované. Nálepka spustí přehrávání pohádky se stejným
číslem.

Kouzelné žetony

Kouzelné žetony mají speciální funkce. Umí nastavit hlasitost,
přehrávat playlisty, čtení na pokračování a další funkce.

Plus Mínus

Dva žetony, kdy jeden hlasitost zvyšuje, druhý snižuje. Žetony
se přikládají po probuzení Pohádkové krabičky, před spuštěním
pohádky.

Hlasitost

Pět žetonů, každý nastaví jinou úroveň hlasitosti. Nemusíte tak
snižovat/zvyšovat hlasitost opakovaným použitém Plus Mínus
žetonů, ale přímo nastavit potřebnou úroveň hlasitosti.

Playlist

Používá se místo klasických nálepek pro spuštění pohádky.
Přehraje vše, co je na microSD kartě v adresáři se stejným
číslem jako je číslo žetonu. Hodí se pro říkanky, písničky.

Čtení na pokračování

Úžasná funkce čtení na pokračování. Žeton spustí kapitolu
audio knihy a zapamatuje si ji. Při dalším použití automaticky
spustí kapitolu následující. Používá se místo klasických nálepek
pro spuštění pohádky.

Ukecaná krabička

Když Pohádková krabička zrovna nečte pohádku, tak spí.
Pomocí Kouzelného žetonu se promění v Ukecanou krabičku.
Po probuzení komentuje vaše počínání, umí 25 různých hlášek.

Pauza

Žeton, který umí změnit maximální délku pauzy v přehrávání.
Když přehrávání přerušíte, po čase se krabička vypne. Pokud je
tento čas třeba prodloužit, použije se k tomu Kouzelný žeton
Pauza.


