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POZOR - zajímají nás Vaše zkušenosti s hračkou ! 

Prosím, podělte se s námi o zkušenosti Vaše a Vašich dětí 
s Pohádkovým kamínkem a můžete vyhrát zajímavé ceny. 

Prosíme Vás o zaslání Vašich názorů na tuto hračku  
a také případných námětů na její vylepšení  

na e-mail info@elfingrit.com nebo je napište na facebookovou stránku hračky 
http://www.facebook.com/pohadkovykaminek 

nebo je laskavě zašlete poštou na adresu sídla firmy: 
 Elfin Grit s.r.o., U Čížkovy studánky 1123, 583 01 Chotěboř. 

Vaše názory budou zveřejněny na webu hračky nebo na její facebookové stránce  
a budou využity pro další zkvalitnění hračky a jejího obsahu. 
Autoři nejzajímavějších příspěvků obdrží zajímavou cenu. 

  
  
Návod k použití 
  

Děkujeme vám za zakoupení této nové multimediální hračky „Pohádkový 
kamínek“  typ EG-PK-01 (dále jen „hračka“) .  

Vážíme si vaší důvěry a přejeme zejména 
dětem, kteřé si s hračkou budou hrát, aby s ní zažily 
mnoho krásných chvil a aby přispěla k příznivému 
rozvoji jejich osobnosti.  

Snažili jsme se při jejím vývoji o vytvoření 
maximálně bezpečné a zároveň zajímavé a přístupné 
hračky která pro tuto věkovou kategorii bezesporu na 
trhu doposud chyběla.  

Přivítáme jakékoliv vaše případné zkušenosti, 
náměty a názory na Pohádkový kamínek a budeme se 
snažit jej dále vylepšovat.  

Za tým firmy Elfin Grit s.r.o. : 
Ing. Jiří Císař 

e-mail: info@elfingrit.com 
U Čížkovy studánky 1123 
583 01 Chotěboř 
Czech republic 

 

Návod k hračce Pohádkový kamínek, typ EG-PK-01 
Verze 1.08, únor 2013 

© Elfin Grit s.r.o., U Čížkovy studánky 1123, 58301 Chotěboř, info@elfingrit.com 
Jakoukoliv část tohoto návodu nelze použít bez souhlasu firmy Elfin Grit s.r.o. a uvedení 

zdroje a označení citace ke kopírování či jako součást jiného dokumentu či datového souboru. 
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Před prvním použitím této hračky vás prosíme o pozorné přečtení celého 

tohoto návodu a o jeho dodržování.  
Každá hračka je opatřena unikátním výrobním číslem (S/N), a to jednak 

v prostoru uvnitř pod baterií a jednak na zadní straně obalu. Toto S/N je nutné znát při 
případné reklamaci hračky a nesmí se z vnitřního prostoru hračky odstranit. 
Doporučujeme proto toto číslo opsat do tohoto návodu, případně na další místo.  
 
 

Výrobní číslo:          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     (S/N)   
 
POZOR - důležité upozornění: 
Obal, USB kabel ani USB nabíječka nejsou součástí hračky a nejsou určeny ke hraní. 
USB kabel a nabíječka se může používat pouze k nabíjení baterie hračky ze sítě a to 
zásadně zcela mimo dosah dítěte. 
 
POZOR - důležité upozornění: 
Výrobce neručí za data, uložená v paměti hračky.  Pro dobré zabezpečení těchto dat 
proti zničení je třeba data vhodnou formou standardně zálohovat na PC nebo/a na 
jiném externím médiu (flash disk, externí pevný disk, CD, DVD apod.).  
 
POZOR - důležité upozornění! 
Hračka obsahuje Li-ion baterii (typ BL-4C). Tato baterie je umístěna uvnitř hračky a 
je možno ji v případě potřeby vyměnit.  Pro bezpečnost provozu hračky je doporučeno 
tuto baterii alespoň 1x za 2 měsíce zkontrolovat, zda není poškozena. Kontrola se 
provádí tak, že se odšroubují dva šrouby na zadním krytu baterie a kryt se poté odsune 
a vyjme. V případě zjištění jakéhokoliv poškození baterie, či v případě zjištění 
přítomnosti nějaké jiné látky nebo vlhkosti v prostoru pro baterii již hračku 
nezapínejte a kontaktujte, prosím, servisní středisko (kontakty na něj naleznete na ….  
nebo…) nebo vyměňte baterii za novou. Při zašroubování šroubků krytu baterie dbejte 
na to, aby byly zašroubovány přiměřenou silou, aby nedošlo běžným užíváním k jejich 
uvolnění. 
 
POZOR - důležité upozornění: 
Pokud dojde k jakémukoliv mechanickému či elektrickému poškození hračky (prasklý 
kryt, display, poškozené či vypadlé tlačítko, poškozený nebo vypadlý kryt USB 
konektoru či baterie, atd), hračka není dále způsobilá k používání a je třeba ji zaslat 
k opravě. Adresa záruční i pozáruční servisní opravny:  
 Elfin Grit  s.r.o., U Čížkovy studánky 1123, 583 01 Chotěboř, Česká 
republika. Jakoukoliv požadovanou opravu nebo reklamaci avizujte, prosím, předem 
na e-mail:  info@elfingrit.com . 
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POZOR - důležité upozornění: 
Záruční doba na hračku je 24 měsíců, mimo nabíjecí baterie. Záruční doba na baterii 
je 6 měsíců. Výrobce neručí za bezchybné fungování hračky, pokud nastane některá 
z níže uvedených skutečností: 
1) Dojde k pozměnění firmware hračky (tj. řídícího software). 
2) Hračka je užívána v rozporu s návodem k používání nebo hračka je užita k jinému 

účelu, než je dle tohoto návodu určena. 
3) Při provádění změn v její paměti jsou porušeny zásady zachování struktury a 

povinných parametrů jejích dat a složek . 
4) Nesprávným užíváním hračky dojde k závažnému elektrickému nebo 

mechanickému poškození hračky nebo její části. 
5) Byla provedena úplná nebo částečná demontáž hračky, tj. byly odšroubován jeden 

nebo více šroubů mimo těch, které upevňují kryt výměnné baterie. 
6) Nebyla prováděna povinná pravidelná kontrola baterie nebo byla hračka 

provozována s poškozenou baterií nebo s baterií jiného typu. 
7) Hračka byla postříkána nebo polita tekutinou nebo byla ponořena do tekutiny 
8) Hračka byla hrubě mechanicky poškozena. 
  
Obsah balení 
 

Balení hračky obsahuje následující 
komponenty: 
• Hračka Pohádkový kamínek 
• Výměnná Baterie Li-ion BL-4C (je 

zpravidla již zamontována v 
hračce) 

• USB kabel pro připojení k počítači 
a pro připojení k USB napáječi 

• USB napáječ pro nabíjení ze sítě 
• Návod k použití 
 
Pozor - důležité upozornění !!  
 
Poutko na ruku (pokud je přiloženo) není 
součástí hračky a nebylo do termínu tisku 
tohoto návodu odzkoušeno z hlediska 
kvality materiálů státní zkušebnou. Do té 
doby, prosím, poutko dítěti k hračce 
nedávejte.  
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Nabíjecí baterie a „reset“ otvor 
Nabíjecí baterie je při prodeji již umístěna v hračce.   
POZOR ! Není nutné baterii vyndávat, pouze v případě, že je nutné ji vyměnit.  
V případě, že se hračka „zamrzne“ (nereaguje na žádné tlačítko), sama se vypíná nebo se 
zadrhává zvuk při přehrávání video souborů, použijte za provozu pomocí např. kancelářské 
sponky a stiskem mikrospínače v RESET otvoru přerušte proud z baterie. Nevyndávejte baterii.  
POZOR ! - Nenechávejte Li-Ion baterii v hračce úplně vybít. Baterii prodloužíte životnost tím, 
když ji budete častěji nabíjet, tedy např. ve stavu, kdy je ještě napůl nabitá. 

 
Rozložení a popis ovládácích a komunikačních prvků hračky 
 

 
1) Přehrání dalšího souboru (zvuk / obrázek / video) 
2) Přehrání předchozího souboru   
3) Pause/Play/Replay  
4) Další složka  
5) Předchozí složka 
6) Záznam zvuku k obrázku 
7) Fotografování / Záznam videa 
8) Přehrávání od začátku / Přehrávání vlastních fotek a videoklipů (složka MyPict) 
9) Vypínač hračky 
10) Zeslabení zvuku 
11) Zesílení zvuku 
12) Reproduktor 
13) Barevný display umístěný pod pružným průhledným ochranným krytem 
14) Mikrofon pro nahrávání zvuků k obrázkům 
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Návodné videoklipy 
 V uživatelské paměti jsou v poslední složce  USER/USR_Navodna_videa 
nahrána návodná videa která demonstrují jednotlivé způsoby použití hračky a umožní 
rychle pochopit jak s hračkou zacházet.  Tato videa budou uživatelům hračky 
přístupná ke stažení i na webu hračky. 
 Na tato návodná videa se lze po zapnutí hračky přepnout tlačítkem č.5 a poté 
je postupně přehrávat tlačítkem č. 1. Tento adresář lze samozřejmě kdykoliv celý 
smazat,  aby se uvolnila paměť pro vlastní multimediální obsah.  
 
Rychlý start 
Hračka Pohádkový kamínek má následující základní možností použití: 

1) Přehrávání nahraného multimediálního obsahu 
2) Focení, ozvučení fotek, natáčení videa 
3) Doplnění vlastního multimediálního obsahu do hračky 

 
Přehrávání nahraného multimediálního obsahu 
 Multimediální data (obrázky, zvukové soubory a videa) jsou v paměti hračky 
seskupeny do jednotlivých sekvencí, na jejichž začátku je vždy umístěn obrázek 
skřítka Vikyho s příslušným zvukovým souborem, popisujícím obsah sekvence.  

Data lze přehrávat buď za sebou po jednotlivých obrázcích (videích, zvucích) 
v rámci jedné sekvence, nebo skákat na další (nebo předchozí) sekvenci a vybrat si tak 
z nabízených „knih“ to co je třeba. Sekvenci si lze představit jako jednu obrázkovou 
knížku, které obsahuje několik obrázků. Lze tedy skákat po jednotlivých knížkách 
(tam nebo zpět) nebo „listovat“ v jedné konkrétní knížce. 
 Po zapnutí hračky (delším stiskem tlačítka č. 9) a úvodním pozdravu skřítka 
Vikyho se zobrazí úvodní obrázek úvodní sekvence (=knížky).  

Pokud chcete tuto knížku prohlížet „stránku po stránce“, opakovaně použijte 
tlačítko č.1. Tlačítko č. 2 slouží pro zpětný pohyb na „předchozí stránku“ knihy a 
tlačítko 3 slouží pro pozastavení / znovuspouštění zvuku nebo videa nebo pro 
opětovné přehrání právě přehrané „stránky knihy“.  

Tlačítka 4 a 5 pak slouží pro skok(y) na další nebo předchozí sekvenci 
(„knihu“), v které se zase pohybujete tlačítky č.1, 2 a 3. 
 
Poznámka 1: Hračka má zabudovaný systém automatického vypnutí. Pokud dítě 
hračku odloží či stanovený čas po ukončení přehrávání nezmačkne žádné tlačítko, 
nejdříve se ozve hlasové upozornění skřítka a po dalším intervalu bez stisku tlačítka se 
hračka po rozloučení sama vypne. 
 
Poznámka 2: Pokud máte ve viditelné části paměti hračky nahrány vlastní data ve 
vlastních složkách (dle pokynů tohoto návodu), tyto složky se zařadí při prohlížení na 
konec za všechny složky zabudované v hračce (při postupném procházení  po 
obrázcích nebo celých sekvencích).  
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Poznámka 3: V hračce je integrován systém zvukově-obrázkového průvodce – skřítka 
Vikyho, který komunikuje hlasem a informuje dítě – uživatele hračky o použité 
funkci, o obsahu následující sekvence, případně o některých chybových či limitních 
stavech (vybitá baterie, plná paměť, atd.).   
 
Focení, ozvučení fotek a natáčení videa. 
 Focení se aktivuje kratším stiskem tlačítka č.7 a druhým jeho stiskem se 
pořídí fotka. Ta se uloží do složky „MyPict“.  
 K libovolné fotce ve složce „MyPict“ lze nahrát zvuk stiskem tlačítka č.6 
jeho druhým stiskem se zahájí nahrávání a třetím stiskem se ukončí. Mikrofon je 
umístěn pod displejem v otvoru nosu skřítka Vikyho. Délka nahrávky je omezena na 5 
minut. 
 Natáčení videoklipu  se aktivuje delším stiskem tlačítka č.7 a druhým jeho 
stiskem se zahájí natáčení. Třetím stiskem se natáčení ukončí. Délka záznamu je 
omezena na 2 minuty. 
Všechny tyto funkce jsou komentovány návodnými obrázky a zvukovými pokyny. 
 Fotografie i videozáznamy nelze nijak nastavit a jejich kvalita není vysoká. 
Slouží spíše pro pobavení a seznámení dítěte s těmito funkcemi a možnostmi. 
 Pro zobrazení sekvence s vlastními fotkami a videoklipy, pořízenými 
kamerou hračky, stiskněte déle tlačítko č.8. Poté se po sekvenci pohybujte obvykle 
tlačítky č.1, 2 a 3. Pro návrat k původnímu nahranému obsahu použijte kratší stisk 
tlačítka č. 8. 
 
Doplnění vlastního multimediálního obsahu do hračky 
 Hračka se připojí přiloženým USB kabelem k USB rozhraní počítače. 
V počítači je viditelná část paměti po připojení hračky dostupná jako další disk. V této 
paměti jsou složky „MyPict“ a „USER“. Ve složce „MyPict“ jsou uložené nafocené 
obrázky, nahrané zvuky a videa.  Pouze do složky „USER“ můžete přenést vaše 
externí multimediální data pro vaše dítě do předpřipravených složek nebo do nových 
podsložek. Musíte dodržet následující důležité zásady: 

a) Podsložek ve složce „USER“ nesmí být více než 99 
b) Jednotlivé podsložky i soubory musí mít jména dlouhá alespoň 9 znaků a 
musí začínat velkým písmenem. Název souboru nesmí obsahovat více než 
jednu tečku (před příponou) a některé speciální znaky. 
c) Do hračky lze nahrávat data pouze podporovaných formátů a parametrů 
(viz dále).   

 Pokud máte ve viditelné části paměti hračky nahrány vlastní data ve vlastních 
složkách (dle pokynů tohoto návodu), tyto složky se zařadí při prohlížení  
nakonec za všechny složky zabudované v hračce (při postupném procházení  po 
obrázcích nebo celých sekvencích).  
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 Videosoubory musí být v rozlišení 320 x 240 a formátu AVI nebo FLV 
(pouze formát FLV1). Obrázky (JPG, GIF nebo BMP formát) se doporučuje rovněž 
nahrávat do hračky v tomto rozlišení. Obrázky ve vyšším rozlišení zabírají zbytečně 
mnoho paměti a jejich zobrazení trvá podstatně déle. Pro potřebnou konverzi dat lze 
použít freewarové programy zmíněné dále. 
  
 
 
Podrobný opis funkce jednotlivých ovládacích prvků 
 

 
1 - Přehrání dalšího souboru 
Tímto tlačítkem se spustí přehrávání dalšího souboru z aktuální složky 
nebo prvního souboru z další složky v případě, že již další soubor 
v aktuální složce není.  

 
2 - Přehrání předchozího souboru 
Tímto tlačítkem se spustí přehrávání předchozího souboru z aktuální 
složky nebo prvního souboru z předchozí složky v případě, že již žádný 
předchozí soubor v aktuální složce není. 

 
3 - Tlačítko Pause/Play/Replay má tři různé funkce. 
a) Pokud hračka přehrává zvuk nebo video, toto tlačítko přehrávání 
pozastaví - funkce „pause“. 
b) Pokud je přehrávání zvuku nebo videa takto pozastaveno, opětovný 
stisk tohoto tlačítka opět spustí pokračování přehrávání aktuálního 

souboru - funkce „play“. 
c) Pokud hračka nepřehrává zvuk ani video a není aktivována funkce „pause“, stisk 
tohoto tlačítka spustí znovu přehrávání aktuálního souboru od začátku - funkce 
„replay“. 
 
Poznámka 1: toto tlačítko funguje i při nahrávání videa jako funkce „pause“ – pozastavení 
záznamu. Pozor – v tomto případě také zafunguje případné automatické vypnutí hračky, pokud 
bude pozastavení natáčení videa trvat déle než nastavený limit času bez stisku tlačítka.  
 
Poznámka 2: Delší stisk oranžového tlačítka způsobí okamžité vypnutí hračky. Pomáhá i při 
„zamrznutí“ hračky. Nezpůsobí ovšem přerušení proudu z baterie, jako mikrotlačítko v RESET 
otvoru. 
 
 
 
 
 



    Pohádkový kamínek EG-PK-01 – návod k použití – česky         

© Elfin Grit s.r.o. 2011,2013 verze 1.08 Stránka 9 

 

 
4. Další složka 
Toto tlačítko začne přehrávat první soubor z následující složky. Pokud je 
aktuální složka již zároveň poslední, začne přehrávat první sobor z první 
složky paměti hračky. 
 
5. Předchozí složky 
Toto tlačítko začne přehrávat první soubor z předchozí složky. Pokud je 
aktuální složka zároveň první, začne přehrávat první MMC z první složky 
paměti hračky. 
 
6. Záznam zvuku k obrázku 
Toto tlačítko slouží k záznamu zvuku k obrázku. Nahrát zvuk je 
povoleno pouze k obrázku uloženému ve složce „MyPict“. 
Pokud je již zvuk k obrázku přiřazen (tj. ve složce existuje zvukový 

soubor stejného jména), je možno jej nahrát takto znovu (přepsat jej novým zvukem).  
Po prvním stisknutí tlačítka se hračka přepne do režimu záznamu zvuku a 

čeká na druhý stisk tohoto tlačítka. Pokud je toto tlačítko stisknuto podruhé do 10 
sekund a je povoleno k aktuálnímu obrázku nahrát zvuk, je zahájeno nahrávání zvuku 
z vestavěného mikrofonu pod obrazovkou. V opačném případě je hračka přepnuta zpět 
do normálního režimu.  

Nahrávání zvuku se ukončí třetím stiskem tlačítka nebo stiskem jakéhokoliv 
jiného tlačítka 1-5 nebo dosažením limitu pro délku zvukové nahrávky.  Zvukový 
soubor se uloží do složky „MyPict“ se stejným jménem jako obrázek, ke kterému byl 
nahrán. Po ukončení záznamu hračka nahraný zvuk přehraje. 
 

7 . Fotografování / Záznam videa 
Toto tlačítko slouží k fotografování a záznamu videa. Veškeré obrázky a 
videa se ukládají  do složky „MyPict“. Kratším stiskem se aktivuje 
funkce fotografování, delším stiskem se aktivuje funkce natáčení 
videoklipu. 

Fotografování:  Po prvním stisknutí tlačítka se hračka přepne do režimu 
fotografování, na obrazovce zobrazí aktuální obrázek z kamery hračky a čeká na 
druhý stisk tohoto tlačítka.  

Pokud je toto tlačítko stisknuto podruhé do 10 sekund, je sejmuta a uložena 
fotografie. V opačném případě je hračka přepnuta zpět do normálního režimu.   

Po uložení fotografie hračka sejmutou fotografii zobrazí a poté se vrátí na 
stejné místo jako před stiskem tlačítka pro fotografování.. 

  
Natáčení videoklipu: Po prvním delším stisku tlačítka se hračka přepne do 

režimu natáčení videoklipu, na obrazovce zobrazí aktuální obrázek z kamery hračky a 
čeká na druhý stisk tohoto tlačítka.  
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Pokud je toto tlačítko stisknuto podruhé do 10 sekund, je zahájeno natáčení 
videoklipu včetně zvuku z mikrofonu pod obrazovkou. V opačném případě je hračka 
přepnuta zpět do normálního režimu.  

Nahrávání videoklipu se ukončí třetím stiskem tlačítka nebo stiskem 
jakéhokoliv jiného tlačítka 1,2,3 nebo 5 nebo dosažením limitu pro délku videoklipu 
nebo zaplněním volné paměti hračky.  Videosoubor se uloží do složky „MyPict“. Po 
ukončení záznamu hračka po stisku tlačítka 4 nahraný videoklip přehraje a poté se 
vrátí na stejné místo jako před delším stiskem tlačítka pro fotografování.. 

. 
8 - Přehrávání od začátku / Přehrávání vlastních fotek a videoklipů 
(složka „MyPict“) 
Toto tlačítko má dvě funkce:  
Při kratším stisku začne přehrávat nahraná multimediální data po 

jednotlivých sekvencích od začátku tak, jako po zapnutí hračky.  
Při delším stisku zobrazí první obrázek nebo video skvence pořízené vestavěnou 
kamerou (tj. první záznam ze složky MyPict). 

 
9 - Vypínač 
Slouží k zapínání a vypínání hračky. V hračce je zabudováno automatické 
vypnutí hračky, pokud je stanovenou dobu v nečinnosti, tj. nepřehrává 
video ani zvuk a není stisknut žádný ovládací prvek. 

 
11. Zesílení zvuku 
Toto tlačítko nastaví zesílení zvuku ve stanoveném intervalu.  
Hračka si „pamatuje“ nastavenou hlasitost po vypnutí od nové verze firmware, 
tedy u všech hraček s výrobním číslem větším než 000525-XXXX 

 
 

10. Zeslabení zvuku 
Toto tlačítko nastaví zeslabení zvuku ve stanoveném intervalu.  
Hračka si „pamatuje“ nastavenou hlasitost po vypnutí od nové verze firmware, 
tedy u všech hraček s výrobním číslem větším než 000525-XXXX 

 
 
 
Doplňkové funkce:  
 

Nastavení kontrastu obrazovky (1-5) 
Delším stiskem tlačítka č. 6 se na obrazovce objeví okno s možností 
nastavení kontrastu obrazovky (1-5). Změnu úrovně kontrastu nastavte 
tlačítky č. 10 a 11.  Poté se tlačítkem č. 3 vraťte do normálního režimu. 
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Organizace paměti hra čky a změna jejího obsahu 

 
Paměť hračky je rozdělena na tři části:  
1) Nepřístupná část, ve které je uložen tzv. firmware, čili ovládací software 

(řídící program hračky). Tato část paměti není nijak přístupná z počítače. Je možno 
provést tzv. upgrade (nahrání nové verze) tohoto firmware stažením ze stránek hračky 
a speciálním postupem (viz dále) jej umístit do této nepřístupné části paměti. 

 
2) Přístupná skrytá část. V této části paměti jsou uložena licencovaná 

multimediální data.  Tato část paměti není vidět při běžném připojení pomocí USB 
rozhraní k počítači, pouze v tomto speciálním programu.  

 
3) Přístupná viditelná část. Obsah přístupné části je možno zobrazit v PC a 

měnit po připojení hračky pomocí USB kabelu k PC. Tato část paměti obsahuje dvě 
složky, ve kterých je možno upravovat data. Jsou to složky „MyPict“ a „USER“. 

Složka „MyPict“ je určen pouze pro obrázky (fotky), videoklipy a zvuky 
k obrázkům nahrané přímo pomocí kamery a mikrofonu samotné hračky.  

Složka „USER“ je určen pro nahrání vašich multimediálních dat pomocí 
USB kabelu z PC. Může obsahovat podsložky s multimediálními daty podporovaných 
typů a parametrů. Podsložky a jejich obsah je možno libovolně měnit, mazat a 
doplňovat. Těchto podsložek nesmí být víc než deset a nesmí obsahovat další úroveň 
podsložky.  Složka „USER“ může obsahovat i skryté složky a soubory dodatečně 
stažené z webu hračky speciálním programem.   

POZOR! Jednotlivé složky i soubory v těchto podsložkách musí mít 
jména minimálně 9 znaků dlouhá a musí začínat velkým písmenem.  

 
V jednotlivých podsložkách složky „USER“ mohou být uloženy datové soubory, 

a to následujících čtyř druhů: 
1) Obrázek + zvuk (dva soubory stejného jména ale rozdílné přípony např. 

A12345678.JPG  a A12345678.MP3). 
2) Obrázek (např. B123456789.JPG) 
3) Zvukový soubor (bez obrázku)  (např. C12345678.MP3) 
4) Videosoubor (např. D12345678.AVI) 

V jedné podsložce může být libovolné množství souborů různého typu. 
 
Podporované formáty souborů: 
Obrázky:   JPG, BMP, GIF 
Zvukové soubory: MP3, WMA, WAV 
Video soubory:  AVI, FLV (pouze FLV1) pouze v rozlišení 320 x 240  
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Údržba a čištění hračky se provádí suchým nebo jen mírně navlhčeným hadříkem 
nebo ubrouskem. Pro navlhčení lze použít i obvykle naředěné běžné saponátové 
prostředky na nádobí. 
 
Postup připojení a odpojení USB kabelu k hračce: 
 
1) Nehtem nebo jiným předmětem zatlačíme na 
vroubkovaný konec USB krytu a odsuneme 
tahem kryt USB konektoru 

 

2) Připojíme menší konektor USB kabelu do 
hračky 
 

 
 

Kryt USB se odsune zatlačením dovnitř a zasunutím krytu pod tělo hračky. Po 
připojení se paměť hračky hlásí jako běžná flash-disková paměť.  
Po provedení potřebných změn v přístupné části paměti počkejte, až se na obrazovce 
objeví obrázek s textem „zzz“ a teprve pak USB kabel odpojte. 
 
Nabíjení baterie hračky se provádí výhradně pomocí nabíječky při vypnuté hračce 
nebo připojením na PC.  Přiložený USB kabel slouží jak pro připojení k PC, tak pro 
nabíjení ze sítě. Pro nabíjení připojte USB kabel k hračce a druhý konec zapojte do 
přiložené nabíječky. V průběhu nabíjení vidíte na obrazovce hračky graficky průběh  
nabíjení.  Po nabití baterie se display hračky vypne. Nově zakoupená hračka má 
baterii již částečně nabitou. Kryt USB se odsune zatlačením dovnitř a zasunutím krytu 
pod tělo hračky.  
POZOR ! Nezapomeňte po nabití a odpojení kabelu z hračky zasunout zpět kryt USB 
konektoru na hračce před tím, než ji předáte zpět dítěti k hraní. 
POZOR ! Nenechávejte Li-Ion baterii v hračce úplně vybít. Baterii prodloužíte 
životnost tím, když ji budete častěji nabíjet, tedy např. ve stavu, kdy je ještě napůl 
nabitá. 
 
Kontrola baterie 
Minimálně jednou za 2 měsíce je doporučeno provést optickou kontrolu baterie. 
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Postup kontroly/výměny/vložení nabíjecí baterie: 
 
1) Vypneme hračku a odpojíme USB kabel, 
vyšroubujeme spodní dva šroubky na zadní 

straně hračky 

 

2) Odsuneme tlakem a tahem kryt baterie 
směrem dolů 
 

 

3) Odstraníme kryt baterie 
 
 

4) V případě kontroly/výměny vysuneme 
pravou část baterie nehtem za pomoci výřezu 
na pravé části místa pro baterii 

  

 

5) V případě kontroly/výměny vyjmeme 
baterii a provedeme její kontrolu nebo výměnu 
 

 

6) Opačným postupem baterii vložíme do 
místa pro baterii, odspodu zasuneme kryt 
baterie a zašroubujeme šroubky 

 
 
Výměna baterie se provádí tehdy, pokud původní baterie již nemá požadovanou 
kapacitu nebo došlo k poškození či zničení baterie.  
POZOR – před výměnou baterie vždy odpojte od hračky USB kabel pokud je 
zapojený 
POZOR - vyčistěte či vysušte prostor pro baterii, pokud není čistý a suchý 
POZOR - při zašroubování šroubků dbejte na to, aby byly zašroubovány přiměřenou 
silou, aby nedošlo běžným užíváním k jejich uvolnění.  
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Postup při „zamrznutí“– „Reset“ otvor. 

Může se stát, že se hračka dostane do stavu, kdy bude zapnutá a přitom 
nebude reagovat na žádné tlačítko ani na vypínač. Do tohoto stavu se může hračka 
dostat zejména v případech, kdy nebudou dodrženy pokyny v tomto návodu a do 
paměti hračky a bude zasaženo nepovoleným způsobem do její paměti nebo do její 
paměti budou nahrána data nepodporovaných formátů, názvů nebo parametrů. Je 
možno použít delší stisk oranžového tlačítka pro vypnutí hračky. Pokud ani to 
nepomůže, je třeba přerušit přívod elektrického proudu do elektroniky hračky. Lze 
toho dosáhnout vyjmutím baterie, ale to je obtížný postup.  

Pro tyto případy je na boku hračky na levé 
straně „reset“ otvor pro jednodušší přerušení 
tohoto přívodu. Postup je takový, že 
párátkem, kancelářskou sponkou nebo jiným 
úzkým předmětem lehce stlačíte vnitřní 
vypínač v tomto otvoru, až docílíte zhasnutí 
displeje. Přerušení pomocí „reset“ otvoru se 
spínačem použijte i v případě jiných 
drobných závad při přehrávání, např. když se 
při přehrávání videa přerušuje přehrávání 
zvuku. 
 

Pozor ! V případě „zamrzání“ hračky překontrolujte nejdříve formáty a názvy vašich 
multimediálních dat, nahraných v hračce, zda odpovídají požadavkům v návodu 
(Minimálně 9 znaků dlouhé názvy souborů i adresářů začínající velkým písmenem). 
 
Postup při trhaném zvuku při přehrávání videa. 
 Pokud se náhodně objeví zadrhávání zvuku při přehrávání videa, většinou 
pomůže pomocí zeleného tlačítka spustit předchozí video a po jeho spuštění červeným 
tlačítkem opět skočit na následující (aktuální) video. Pomáhá také čas od času použít 
RESET, tedy pomocí např. kancelářské sponky v RESET otvoru pod USB 
konektorem přerušit přívod od baterie (nebo vyndat baterii - ale to je složitější). Pokud 
se zadrhávání zvuku projevuje stále na stejném místě, je třeba tyto soubory z paměti 
hračky smazat a nahrát do paměti hračky znovu.  
 
Postup při samovolném vypínání hračky 
 Pokud není samovolné vypínání způsobeno náhodným delším stiskem 
oranžového tlačítka (v návodu popsáno na str.8), můžete zkusit utáhnout šroubky na 
zadní straně hračky, spojující obě bílé poloviny těla hračky. Uvolněné šroubky občas 
způsobí přerušení kontaktů od baterie. Znamená to sundat kryt baterie a pod ním jsou 
další dva tyto šroubky. Pokud se závada tímto neodstraní, či si na tento zásah 
netroufáte, pošlete nám, prosím, hračku s příslušenstvím a popisem závady na 
reklamaci. 



    Pohádkový kamínek EG-PK-01 – návod k použití – česky         

© Elfin Grit s.r.o. 2011,2013 verze 1.08 Stránka 15 

 

 
Licence na multimediální obsah  

Ve skryté části paměti jsou nahrána licencovaná multimediální data (obrázky, říkadla, 
pohádky, básničky, písničky), jejichž licenci k užívání v hračce jste zakoupili spolu s hračkou. 
Seznam těchto multimediálních dat je uveden na poslední stránce tohoto návodu spolu s odkazy 
na příslušné poskytovatele licenčních práv. V případě jakéhokoliv poškození nebo neúmyslného 
smazání je možné tento původní multimediální obsah znovu bezplatně nahrát v servisním 
středisku hračky. 
 
Návod na převod obsahu DVD do Pohádkového kamínku 

K pořízení legální kopie vlastního DVD do pohádkového kamínku potřebujete pouze 
běžný počítač s nějakým nainstalovaným programem pro konverzi videosouborů a s připojením 
na internet. Tento návod předpokládá počítač se systémem Windows v některé z verzí Win 
2000, Win XP, Vista, Win 7.Jako konverzní program pro videosoubory doporučujeme program 
Any Video Converter , který je volně ke stažení na internetu například na následujícím odkazu 
jako volně použitelný freeware: http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/ 

 
Poznámka 1: Důležité ! DVD, která  lze podle tohoto postupu převést musí splňovat 

následující podmínky: nesmí obsahovat ochrany proti kopírování a obsah DVD musí být v 
adresáři VIDEO_TS rozdělen na jednotlivé VOB soubory podle dílů daného videoseriálu.  
Každý VOB soubor tedy musí tedy vždy obsahovat právě jeden a celý díl video-obsahu DVD. 
Pokud tomu tak není, převedené AVI soubory obsahují více dílů a poslední či první z nich není 
ve výsledném souboru celý. Pozná se to zpravidla tak, že na DVD v adresáři VIDEO_TS není 
několik téměř stejně velkých  souborů (větší než 1GB), ale více menších souborů různé 
velikosti, jejichž počet odpovídá počtu dílů na DVD. V tom případě je možno DVD takto 
jednoduše zkonvertovat bez potřeby následného střihu.  

1. Jako první krok tedy stáhněte a standardně nainstalujte tento program do svého počítače, 
pokud jej tam dosud nemáte, a spusťte program Any Video Converter.  

2. Po instalaci nastavte jazyk češtinu volbami v horním menu: Edit – Language – Czech Čeština 

3. Vložte vaše DVD, jehož obsah chcete zkopírovat do Pohádkového kamínku, do mechaniky 
DVD Vašeho počítače  

4. V programu Any Video Converter stiskněte tlačítko vlevo nahoře „Add Video Files“ 

5. V zobrazeném okně „Otevřít“ rozbalte šipkou v horním políčku „Oblast hledání“ a pak 
vyberte DVD mechaniku s vloženým DVD 

6. Zobrazí se dva adresáře, které jsou na DVD, a to „AUDIO_TS“ a „VIDEO_TS“. Dvakrát 
poklepte myší na adresář „ VIDEO_TS“.Zobrazí se všechny soubory v adresáři „VIDEO_TS“.  

7. Nyní postupně vyberete všechny soubory se jmény VTS_xx_1 , zpravidla kde xx je větší 
nebo rovno 07 (ale nemusí to být vždy). Tento multi-výběr provedete tak, že stisknete levé 
tlačítko Ctrl a spolu s ním ťuknete kurzorem nebo myší postupně na všechny vybírané soubory 
ke konverzi.  Na závěr výběru tedy okno „Otevřít“ musí vypadat následovně a počet vybraných 
souborů musí odpovídat počtu dílů na zadní straně obalu DVD. 

8. Stiskněte tlačíto „Otevřít“ . Zobrazí se opět hlavní okno programu a postupně se v jeho 
prostřední části zobrazí všechny soubory ke konverzi se svými hlavními parametry.  
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9. V pravé horní části klikněte na ikonu „Výstupní formát“ a zvolte „all“ a „Vlastní AVI film 
(*.avi) 

10. V pravé dolní části nastavte následující parametry (stačí nastavit poprvé, při dalším použití 
programu již budou nastaveny):  Velikost videa 320 x 240, Rychlost videa 512, Počet snímků 
25, Zvukový kodek mp3,  Zvukový tok 48, Frekvence  44100. Parametry nastavte tak, že vždy 
klikněte do pravého pole s hodnotou parametru a vyberte správnou hodnotu z rozbalovacího 
menu. 2 

11. Ještě musíte nastavit složku, kam se nahrají výsledné soubory. To provedete tak, že 
stisknete  menutlačítko „Soubor“ a r rozbaleného menu kliknete na „Vyhledat výstupní složku“.  
V následně otevřeném okně s názvem „Vyhledat složku“ vyberte složku na pevném disku 
počítače, do které chcete nahrát výstupní video soubory.  Ve vámi vybrané složce bude po 
provedení konverze vytvořena složka „AVI“, v které naleznete výstupní AVI videosoubory pro 
Pohádkový kamínek. 

12. Nyní je vše nastaveno a tak stisknete tlačítko v horní části „Konverze“. Program Any Video 
Converter postupně nakopíruje do Vámi zvolené složky všechny Vámi vybrané soubory z DVD 
do Vámi zvolené složky ve formátu, který umí Pohádkový kamínek přehrát. Na obrazovce 
vidíte postup konverze jednotlivých video-souborů. 

13. Po dokončení konverze všech vybraných souborů nahrajte vytvořené AVI soubory do 
paměti Pohádkového kamínku do nějaké podsložky složky USER, například do již připravené 
složky „USR_Moje_Oblibena_Videa“ nebo si vytvořte ve složce USER novou složku vlastní. 
Pak tyto AVI soubory v PC vymažte, abyste měli v souladu s legislativou (viz dále) jen jednu 
legální kopii obsahu DVD pouze v paměti Pohádkového kamínku. Úvodní obrázky s hlasem 
skřítka k DVD zakoupenými s hračkou naleznete na stránce 
http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/ , stáhnete tedy vybranou dvojici dat (obrázek + 
zvuk) k danému DVD a nakopírujete ji do stejného adresáře. Tím je kopie DVD do 
Pohádkového kamínku dokončena. 
 
Poznámka 2: Legálnost zkopírování DVD pro vlastní potřebu je zakotvena v 

Autorském zákonu č. 298/2006 Sb.,§ 30, Volná užití: 
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, 
jehož účelem není dosažení příméhonebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 
prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. 
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, 
rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Zdroj: 
http://www.autorskaprava.cz/autorskyzakon.htm#Právo výrobce zvukově obrazového záznamu  
 

Co je volné užití pro osobní potřebu? 
Za volné užití se dle § 30 autorského zákona považuje užití rozmnoženiny díla pro osobní 
potřebu fyzické osoby, tedy v rámci jejího osobního soukromí, za které se považuje rodina či 
osoby blízké. Ze zákona však dále vyplývá, že se musí jednat o dílo zveřejněné, nesmí být 
dotčeny technické prostředky ochrany práv - tedy např. prolomena ochrana proti kopírování, 
kopii si musí zhotovit ten, jehož osobní potřebě má sloužit a účel užití musí být skutečně jen pro 
osobní potřebu zhotovitele. Jakékoliv další užití rozmnoženiny pořízené původně v rámci 
institutu volného užití, např. veřejná projekce, pronájem, půjčování, ale i darování takové  
rozmnoženiny by již bylo protiprávní.  
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Tipy na programy pro konverzi vašich multimediálních dat na formáty 
použitelné pro Pohádkový kamínek: 
Pro konverzi fotografií / obrázků do formátu JPG v nižším rozlišení lze použít mnoho 
freewarových programů, například program IrfanView (freeware pro nekomerční 
využití).   
Pro konverzi zvukových souborů na formát MP3 lze použít například program 
Audiograbber (freeware licence) nebo  CDex (GNU General Public License)   
Pro konverzi videosouborů na formát AVI nebo FLV s rozlišením 320 x 240 lze 
použít například program Any Video Converter (freeware licence). 

Všechny tyto programy jsou na internetu volně ke stažení zdarma k 
nekomerčnímu použití. Podrobný popis způsobu použití těchto programů pro potřebné 
konverze je zveřejněn na webu hračky www.pohadkovykaminek.cz . 

 
Upozornění na autorský zákon 

POZOR! Při nahrávání jakéhokoliv jiného multimediálního obsahu do paměti 
hračky je třeba dodržovat zákon o autorských právech. 
 

Všechna práva výrobce a nositelů autorských práv jsou vyhrazena.  
Bez jejich souhlasu je jakékoli jiné užití tohoto nosiče, zejména 
rozmnožováním, pronájmem, půjčováním, použitím pro veřejné 
provozování a vysílání, zakázáno. 
 

 
Prohlášení o shodě: 

Výrobce hračky firma Elfin Grit s.r.o. prohlašuje, že hračka Pohádkový 
kamínek má certifikace CE, FCC a RoHS, dále byla komplexně úspěšně otestována 
formou přezkoušení typu v autorizované zkušebně TZÚS Praha, o.z., Zkušební ústav 
lehkého průmyslu, Čechova 59 370 65 České Budějovice, oddělení výrobků pro děti, 
vyhověla všem požadovaným chemickým, fyzikálním, elektrickým a akustickým 
testům a odpovídá následujícím závazným normám: 
- Nová směrnice EU č. 2009/48/EC Směrnice o bezpečnosti hraček (platná od 20 července 2011)  
- Norma EN 71-1 Bezpečnost hraček - mechanické a fyzikální vlastnosti 
- Norma EN 71-2 Bezpečnost hraček - hořlavost 
- Norma EN 71-3 Bezpečnost hraček - migrace specifických prvků 
- Norma EN 71-9 Bezpečnost hraček - organické chemické komponenty  - požadavky 
- Norma EN 62115 Bezpečnost elektrických hraček 
- Regulace EC 1935/2004 O materiálech a předmětech přicházejících do styku s potravinami 
- Regulace EU č. EC 765/2008 o značení a certifikaci CE 
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky 

pro děti ve věku do 3 let 
- Direktiva 2002/95/EC (RoHS) Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních 
- Direktiva 2002/72/EC O plastických materiálech a předmětech přicházejících do styku s potravinami 
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:  
 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že 
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.  
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů.  
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 

místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty. 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo 
prodejce zařízení 
 
Technická data 
 

Rozlišení LCD obrazovky 240 x 320 bodů 
Velikost obrazovky 2.8“  
Velikost paměti celkem 4 GB (z toho 3,5 GB pro uživatelská 

data) 
Materiál těla hračky ABS plast 
Baterie – Typ / kapacita Li-Ion  BL-4C  /  700 - 1100mAh 
Váha s baterií BL-4C 99 g 
Rozměry ( š x v x h ) 88 x 110 x 17 mm 
Regulace kontrastu displeje 1 – 5 
Regulace hlasitosti 1 – 31 
Formát záznamu zvuku MP3 
Formát záznamu videoklipu AVI 
Formát záznamu fotografie JPG 
Přehrávané formáty zvuku MP3, WMA, WAV 
Přehrávané formáty videoklipů AVI, FLV (pouze FLV1), 320x240 
Přehrávané formáty obrázků JPG, BMP, GIF 
Nastavený čas pro automatické vypnutí 25 + 25 sec 
Maximální délka zvukového záznamu: 5 minut 
Maximální délka jednoho videozáznamu 2 minuty 
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Multimediální obsah Pohádkového kamínku 
 
V licencované (skryté) části paměti jsou uloženy tyto složky a tato multimediální data: 
 
- Písničky  21 dětských lidových písniček a zpívaných říkadel, které půvabně nazpívala 

Táňa Hrudková z Chotěboře. Ke každé písničce je připojen obrázek od pana Šplíchala, 
známého  ilustrátora dětských knížek. 

- Říkadla  Lidová říkadla a básničky od básníků Sládka a Hrubína spojené s obrázky pana 
Šplíchala, známého  ilustrátora dětských knížek. 

- Básničky z knížek  Ukázky básniček ze čtyř knížek paní Romany Suché ilustrované paní 
Vendulou Hegerovou. Tyto knížky (jejich větší část) budou po zahájení provozu služby 
stahování multimediálního obsahu do Pohádkového kamínku k zakoupení a ke stažení.  

- Zvířátka  Obrázky zvířátek více i méně známých na obrázcích pana Šplíchala, známého  
ilustrátora dětských knížek, doplněné o jejich zvukové pojmenování. 

- Barvy  Všechny základní barvy se zábavným zvukovým doprovodem (barva čepice střítka 
Vikyho) 

- Tvary  Obrázky základních tvarů se zvukovým vyjádřením názvu tvaru 
- Číslice  Číslice 1-10 s audiovizuálním vyjádřením počtu  
- Písmenka  Všechna písmenka s obrázky, ke každému písmenu je obrázek se zvukovým 

spojením písmena a začátečním písmenem předmětu (osoby, zvířete) na obrázku. 
- Písničky Petra Skoumala - 8 písniček pro děti z CD vydavatelství SUPRAPHON autora 

Petra Skoumala – Když jde malý bobr spát. 
- Video pohádky dle zvolených zakoupených DVD (nahraje si sám uživatel např. podle 

výše uvedeného návodu, úvodní obrázek a hlas skřítka k zakoupeným DVD stáhnete na 
stránce http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/ ) 

 
V přístupné části paměti připraveny složky pro vaše multimediální data s úvodním obrázkem a 
hlasem skřítka: 
 
- Návodná videa  V Pohádkovém kamínku jsou uložena i návodná videa. Podle nich se 

velice rychle seznámíte s jednoduchým ovládáním této hračky a dozvíte se zábavnou a 
moderní formou o všech jejích možnostech. Tuto složku můžete smazat a nahradit jiným 
multimediálním obsahem. 

- Moji kamarádi (prázdná) 
- Moje rodina (prázdná) 
- Moje oblíbené obrázky (prázdná) 
- Moje oblíbené písničky (prázdná) 
- Moje oblíbená videa 1,2,3 (prázdné pro uložení videosouborů) 
- Moje telefonování s přednahranými zvuky zvonění telefonů 
 

 
 


