
Pohlednice se zvukovým                    
záznamem 10 s  

 

Obj. č.: 19 11 84 
 

 

 
Účel použití 

Hlasový rekordér po zmáčknutí tlačítka nahraje zvuk po dobu 10 vteřin a ten poté může i přehrát. 
Přístroj se přilepuje na přání a při odklapnutí se nahraný zvukový záznam přehraje. Můžete si tak 
vytvořit vlastní přání. Zvukový záznam můžete vícekrát přehrát.  

Produkt není možné upravovat nebo přestavovat. Řiďte se bezpečnostními pokyny.  

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si celý návod až do konce, získáte nepostradatel né informace                    
o bezpe čném používání p řístroje.  

 

• Při škodách, které vznikli nerespektováním návodu k použití ztrácí uživatel nárok na záruční 
plnění. U dalších takto způsobených škod se výrobce zříká zodpovědnosti.  

• Přístroj není hračka a proto nepatří do rukou dětem. 
• Nenechávejte volně povalovat baterie, protože je mohou spolknout děti nebo  i domácí zvířata. 

Pokud už ke spolknutí dojde, vyhledejte odbornou pomoc.  
• Baterie se nesmí znovu dobíjet, házet do ohně nebo zkratovat.  
• Nepřikládejte přístroj přímo k uchu.  

Uvedení do provozu, montáž a obsluha 
 

Modul je dodáván spolu s baterií. Odejměte tři izolační pásky na baterce , odejměte je ze strany 
z úchytu. Hlasový rekordér je opatřen plochou na zalepení a můete jej přilepit na libovolné přání.  
Z přání odstraňte ochranný papír na místě, kde je strana na lepení a nasměrujte na přeloženou hranu 
(viz obrázek). Pevně přimáčkněte hlasový rekordér na přání.   
 

 

 

Pořízení záznamu 

• Pro pořízení záznamu zmáčkněte tlačítko a to nechte během nahrávání zmáčknuté. 
Mikrofonem (kovové pouzdro s plstěným povrchem) pořídíte až 10 s zvukový záznam.        
Pro ukončení nahrávání tlačítko pusťte.  

• Opakovaným zmáčknutí tlačítka záznam přehrajete a tedy i vymažete.  

Přehrání záznamu 

• Pro přehrání záznamu otevřete přání, pro ukončení reprodukce znovu zavřete.  

Vložení/výměna baterií 

Výměna baterie je nutná pouze, pokud není hlasitost dostatečná nebo přístroj nefunguje.          
Dávejte pozor, aby vyteklé baterie přístroj nepoškodily. 

Při výměně baterií vysuňte baterie ze strany úchytu a umístěte nové články stejného typu.             
Věnujte pozornost správné polaritě (viz obr), kladný pól směřuje nahoru.  

Likvidace baterií a přístroje 

V zájmu ochrany přírody a možného opětovného využití surovin odvezte poškozený 
nebo neupotřebitelný přístroj do sběrných surovin pro elektrický šrot. Symbol 
popelnice s kolečky uživatele upozorňujete, že je povinen odevzdat takto označený 
výrobek na dvůr sběrných surovin pro elektrický šrot, aby bylo možné odpad 
ekologicky zlikvidovat a použitelné suroviny využít pro další výrobu. Uživatel je ze 
zákona povinen odevzdat prázdné nebo poškozené baterie na místech k tomu 
určených jako je např. obchod nebo dvůr sběrných surovin. Vyhodit baterie spolu 
s komunálním odpadem je ze zákona zakázáno! Na všech bateriích a akumulátorech 
je proto umístěn symbol, který na tyto zákony pro nakládání s odpadem upozorňuje. 
Pro označení je směrodatný obsah těžkého kovu a to buď   Cd = kadmia, Hg = rtutě 
nebo Pb = olova. Tato značka chemického složení se nachází pod symbolem 
přeškrtnuté popelnice.  
 

 Technické údaje 

Provozní napětí  4,5 V DC (3x knoflíkové články AG13 / LR 44) 
Spotřeba proudu max. 80 mA při opakovaném použití 
Doba nahrávání cca 10 s  
Hmotnost  cca 17 g 
Rozměry   100 x 45 x 7 mm  
 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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