
Products sold separately and may not be available 
in all countries. Actual products may vary.

Parent Guide & Instructions
This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Fun next steps on your child’s path to learning!

It’s checkup time! Share the Learning

Visit leapfrog.com/learningpath
to see the skills your child is exploring 

during play.

You can also sign up to receive learning 
progress updates, articles, product news and 

special offers from LeapFrog.

leapfrog.com

Share your special learning moments! 
Like us at facebook.com/leapfrog

Register your product online!

The LeapFrog® Learning Path is not available in all countries.

Fridge Phonics™
2+ years

Get more ideas to support your child’s learning at: 
leapfrog.com

Learning Friends™ Adventure Bus
2+ years

Read With Me Scout™
2-5 years

Produkty jsou prodávány samostatně a nemusí být 
dostupné ve všech zemích. Skutečné provedení výrobků

se může lišit.

Příručka pro rodiče
Tento návod obsahuje důležité informace. Uschovejte jej, prosím, pro případné budoucí použití.

Zábavné krůčky vašeho dítěte v cestě za vzděláním!

Je čas na zábavnou preventivní prohlídku!

Zaregistrujte se a obdržíte od nás aktualizace, 
články, novinky a speciální nabídky společnosti 

LeapFrog.

leapfrog.com

Zaregistrujte si vaše zařízení online.

Hrací abeceda
Fridge Phonics™

od 2 let

Ještě více nápadů jak podpořit vaše dítě ve vzdělávání najdete na:
leapfrog.com

Read With Me Scout™
Mluvící pejsek Scout

2-5 let

Learning Friends™ Adventure Bus
Dobrodružný autobus plný kamarádů

od 2 let

Interaktivní doktorský kufřík

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
Quido Bergmann, spol. s.r.o.,
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, email: 
info@learningtoys.cz, 
www.learningtoys.cz

LeapFrog Enterprises, Inc.
6401 Hollis Street, Suite 100
Emeryville, CA 94608 (800)
701-LEAP (5327)
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Getting Started
To turn on the Mobile Med Kit toy, slide the volume switch to the desired volume setting. 
To turn it off, slide the switch to OFF.
Note: The Mobile Med Kit will turn off automatically after a period of inactivity. You can wake 
it up again by pressing the siren or rolling the ambulance.

How to Play
Pretend Play

Each of the four included accessories encourages pretend play. Wear the stethoscope to 
“hear” a heartbeat, use the otoscope to “diagnose” an earache, press the syringe to “give” a 
vaccine, or rotate the thermometer to “measure” hot or cold. Store all the accessories in the 
included ambulance friend to race to the scene of any boo-boo.
Siren Play

Press the siren to hear one of four missions that encourage the identification 
and use of each accessory or to hear the classic song “Head, Shoulders, Knees & Toes,” along 
with an original new verse.
Rolling Play

Simply push the ambulance to hear one of seven fun public service announcements that 
encourage healthy habits and good hygiene. Note: Learning phrases are activated by rotating 
the front wheels, which must maintain contact with a surface.

Instructions for Care
FOR DRY, INDOOR-LOCATION USE ONLY
Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage 
or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never 
submerge the unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the 
unit. Never try to dismantle it.

SOIN ET ENTRETIEN INTÉRIEUR, DANS DES LIEUX SECS
Tenir le produit à l’écart de la nourriture et des boissons. Ne jamais renverser un liquide sur ce produit car cela peut 
l’endommager ou en faire cesser son fonctionnement. Nettoyer avec un chiffon légèrement humide (utiliser de l’eau 
froide). N’utilisez pas de savon, de lessive, ou d’autres produits chimiques. Ne jamais immerger le produit dans l’eau.  
Éviter une exposition prolongée aux températures élevées et aux rayons du soleil. Éviter de laisser tomber le produit.
Ne jamais essayer de le démonter.

It’s checkup time!

Pretend Play
Give a pretend checkup with included accessories or roll to the 
scene of a boo-boo with an ambulance friend.

Health & Hygiene
Roll the ambulance along to hear helpful phrases about hygiene 
and healthy habits.

Human Body
Press the siren to hear missions and learn more about the body. 
Press again to hear the classic song “Head, Shoulders, Knees & 
Toes,” along with an original new verse.

Routinely check this toy for proper and safe condition.  
If there is any damage or broken parts, remove toy from use. CAUTION:

Vérifiez régulièrement que ce jouet est en bon état et qu’il ne présente pas de danger. Dans le cas 
contraire (par exemple, s’il est cassé à certains endroits), tenez ce jouet hors de portée des enfants.   ATTENTION:

Core Learning Skills Instructions for Play 

- Make sure the Off/Low/High switch is not in Off position
- Make sure the batteries are correctly installed
- Make sure the battery cover is securely attached
- Remove batteries and put them back in
- Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then 

wiping with a clean and dry cloth 
-  Install new batteries

Toy does not turn on 
or does not respond

Toy makes improper reponses - Follow the above instructions to clean battery contact
- Install new batteries

TROUBLESHOOTING

FCC NOTICE:
This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: 
1) This device may not cause harmful interference, and  
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•    Reorient or relocate the receiving antenna 
•    Increase the separation between the equipment and receiver.
•    Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user’s authority to 
operate the equipment.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

ENVIRONMENTAL PHENOMENA
•    The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the 
       interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries. 
•    In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the 
      user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT
•    Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut survenir s’il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. 
      Le fonctionnement normal de l’appareil devrait reprendre avec l’arrêt des interférences. Si ce n’est pas le cas, il peut s’avérer 
      nécessaire d’éteindre et rallumer l’appareil ou de retirer et réinstaller les piles.  
•    Dans l’éventualité peu probable d’une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire 
      de l’appareil peuvent se produire. L’utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l’appareil.

CONSUMER SUPPORT  

U.S. Consumer Service Contact: 
Visit our U.S. Consumer Support website at www.leapfrog.com/support 24 hours a day.
Canada Consumer Service Contact: 
Visit our Canada Consumer Support website at www.leapfrog.ca/support 24 hours a day.
U.K. Consumer Service Contact:   
Visit our U.K. Consumer Support website at www.leapfrog.co.uk/support 24 hours a day.
Australia Service Contact:
Please submit questions to our distributor’s support staff via email info@funtastic.com.au

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of 
the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any 
warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, 
or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. 

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l’adresse 
www.leapfrog.com pour obtenir l’intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu 
responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions 
n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties 
implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas à votre cas.

For information on how this product might be recycled, visit www.leapfrog.com/recycle or call (800) 701-5327.  

TM & © 2014 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.
leapfrog.com
Recommended for children ages 2 years and up. Convient aux enfants à partir de 2 ans.
Item number:  19257                      Part number:  605-12068-A

Battery Information
Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. 
Requires 3 AA (called LR6 in some countries) alkaline batteries.
Les piles incluses sont destinées à la démonstration en magasin et doivent être remplacées pour utilisation à la maison.
Nécessite 3 piles alcalines AA (appelées LR6 dans certains pays). 

Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a Phillips screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
3. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

Battery Safety
Batteries are small objects and may pose a choking hazard for small children. Batteries must be replaced by an adult. 
Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy to avoid 
leaking. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same 
or equivalent type as recommended are to be used. 

DO NOT  incinerate used batteries. 
DO NOT  dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.  
DO NOT  mix old and new batteries or types of batteries (e.g., alkaline/standard).
DO NOT  use rechargeable batteries.  
DO NOT  recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT  short-circuit the supply terminals.

Sécurité relative aux piles 
Les piles sont des objets de petite taille et peuvent constituer un risque d’étranglement pour les enfants en bas âge. 
Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le 
compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet pour éviter les fuites. Suivez les procédures 
adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement 
des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d’un type équivalent.

NE PAS   incinérer les piles usagées.
NE PAS   jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.  
NE PAS   mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c’est-à-dire alcalines/standard). 
NE PAS   utiliser des piles rechargeables.  
NE PAS   recharger des piles non rechargeables.
NE PAS   court-circuiter les terminaux d’alimentation.

Off/Low/High 
volume switch

Light-up siren

Handle: to push 
along or carry

Otoscope Thermometer SyringeStethoscope

Začínáme!
Zapněte hračku posunutím oranžového přepínače na požadovanou hlasitost. Hračku vypnete 
posunutím spínače do polohy OFF.
Poznámka: Po určité době nečinnosti se hračka sama vypne. Znovu ji probudíte stiskem sirény 
nebo popojetím sanitky.

Jdeme si hrát!
Tematická hra
Každý ze čtyř nástrojů v lékárničce přímo vybízí vaši ratolest k tematické hře. Stetoskopem bude 
poslouchat tlukot srdce, otoskopem vyšetří bolest ucha, injekční stříkačkou oočkuje celou rodinu 
a pootočením teploměru naměří pacientovi normální teplotu nebo horečku. Všechno lékařské 
náčiní může pak uložit do sanitky a rychle vyrazit k zásahu.

Hra se sirénou
Stiskněte sirénu a dozvíte se jeden ze čtyř úkolů, kdy musí dítě poznat správný nástroj a použít jej. 
Nebo si jen poslechněte známou písničku “Head, Shoulders, Knees & Toes” (Hlava, ramena, kolena, 
palce), včetně nové originální verze.

Ježdění se sanitkou
Jednoduše popojíždějte se sanitkou a uslyšíte jedno ze sedmi zábavných veřejných oznámení, 
která podporují u vašeho dítěte zdravé návyky a správnou hygienu. Poznámka: Zvuková stopa je 
aktivována otočením předních koleček sanitky, která musí být v kontaktu s podložkou.

Údržba a čištění
Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti v suchém prostředí.
Při hraní si s výrobkem nejezte ani nepijte. Dbejte, abyste na zařízení nevylili nápoj nebo jakoukoliv 
jinou tekutinu, mohlo by dojít k nevratnému poškození. Výrobek očistěte mírně vlhkým hadříkem 
(namočeným ve studené vodě). Nepoužívejte mýdlo, saponáty ani jiné chemikálie. Nikdy produkt 
neponořujte do vody. Vyhněte se delšímu vystavení přístroje extrémním teplotám a přímému 
slunečnímu záření. Dbejte, abyste výrobek neupustili. Nikdy se nepokoušejte zařízení rozebrat.

Je čas na preventivní prohlídku!

Tematická hra
Zahrajte si na preventivní lékařskou prohlídku s veškerým lékařským 
vybavením nebo vyražte se sanitkou pomoci u nehody.

Zdraví a hygiena
Projíždějte se se sanitkou a poslechněte si užitečné informace 
o hygieně a zdravých návykách.

Lidské tělo
Stiskněte sirénu a poslechněte si úkol, díky kterému se dozvíte 
více o lidském těle. Stiskněte sirénu ještě jednou a poslechněte si 
známou písničku “Head, Shoulders, Knees & Toes” (Hlava, ramena, 
kolena, palce), včetně nové originální verze.

Hračku pravidelně kontrolujte, zda správně funguje a je bezpečná. Pokud došlo 
k jakémukoliv poškození nebo ke zlomení některé části, přestaňte hračku používat.UPOZORNĚNÍ:

Základní pilíře učení Návod ke hře

- Ujistěte se, že oranžový přepínač není v poloze OFF.
- Ujistěte se, že baterie jsou správně vložené.
- Ujistěte se, že kryt baterií je řádně připevněn.
- Vyjměte baterie a znovu je vložte zpět.
- Očistěte kontakty měkkou gumou a poté je otřete čistým 

suchým hadříkem.
- Vložte nové baterie.

Hračka nejde zapnout 
nebo nereaguje.

Hračka nereaguje správně - Očistěte kontakty baterie výše popsaným způsobem.
- Vložte nové baterie.

Řešení problémů

Upozornění FCC:
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.
Provoz zařízení je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit 

nežádoucí chování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že při 
konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového 
nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, 
aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika s žádostí            

o pomoc.

POZNÁMKA: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností
LeapFrog Enterprises, Inc., mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto
zařízení.

PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ
• Zařízení nemusí fungovat správně, pokud je vystaveno vysokofrekvenčnímu rušení. Běžný

provoz by se měl obnovit, jakmile rušení přestane. Pokud se tak nestane, zkuste zařízení
vypnout a znovu zapnout nebo vyjmout a znovu vložit baterie.

• Pokud dojde k elektrostatickému výboji, což je vysoce nepravděpodobné, může dojít                 
k poruše přístroje a ztrátě paměti. V takovém případě je potřeba vyjmout a znovu vložit baterie.

TM & © 2014 LeapFrog Enterprises, Inc. Všechna práva vyhrazena. leapfrog.com

Doporučeno pro děti od 2 let věku.

Informace o baterii
Baterie v zařízení jsou určeny pro ukázku v obchodě. Pro domácí použití byste je měli vyměnit. 
Zařízení je napájeno 3 alkalickými AA bateriemi (v některých zemích označovány LR6).

Instrukce pro výměnu a instalaci baterií
1. Pomocí křížového šroubováku odstraňte kryt baterií.
2. Pokud jsou zde již použité baterie, vyjměte je tak, že vždy vytáhnete nejprve jeden konec 

baterie.
3. Vložte nové baterie podle nákresu polarity uvnitř prostoru na baterie.
4. Poté opět připevněte kryt.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií
Baterie jsou malé předměty a pro malé děti mohou představovat riziko zadušení. Baterie by 
měly být vyměňovány dospělou osobou. Umístěte baterie podle nákresu polarity (+/-)                                 
v prostoru pro baterie. Vybité baterie okamžitě vyjměte, aby vám v hračce nevytekly. Vybité 
baterie náležitě zlikvidujte. Při delším skladování baterie ze zařízení vyjměte. Používejte 
pouze doporučené baterie nebo baterie podobného typu.

Použité baterie NEVYHAZUJTE.
NEVHAZUJTE baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci.
NEPOUŽÍVEJTE současně nové a staré baterie ani baterie různých typů (např. alkalické/
standardní).
NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie. 
NESNAŽTE SE nabíjet běžné alkalické baterie.
VYVARUJTE SE zkratování kontaktů.

Přepínač Vypnuto / 
Tichý režim / Hlasitý 

režim

Svítící siréna

Držadlo: k postrkování 
a přenášení

Otoskop Teploměr Injekční 
stříkačka

Stetoskop
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