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Hangfelvevő modul üdvözlőlapokhoz  
Rendelési szám: 191184 
 
Rendeltetésszerű használat 
A hangfelvevő modul 10 másodperc időtartamú zajok és beszéd felvételére és 
lejátszására alkalmas. A modult három gombelem táplálja. 
A hangfelvevőt egy szétnyitható üdvözlőlap belsejébe ragasztjuk be, hogy a 
lap kinyitásától működésbe lépjen. Ez által személyes hangú üdvözlőlapot 
készíthetünk. A készülékre tetszőleges számban készíthetünk új felvételt.  
A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy átalakítani.  
Feltétlenül vegyük figyelembe a biztonsági előírásokat. 
Biztonsági előírások 
• A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a 

garancia elvesztéséhez vezet. A következményes károkért sem vállalunk 
semmiféle felelősséget. 

• A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából 
fakadó anyagi és személyi károkért sem vállalunk semmiféle 
felelősséget. Az ilyen esetekben is elvész a garancia. 

• A készülék nem való gyerek kezébe. 
• Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek vagy 

háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk 
orvoshoz. 

• Az elemeket ne próbáljuk feltölteni, ne zárjuk rövidre és ne dobjuk 
tűzbe, mert ezek robbanás-veszélyes műveletek. 

• Ne játsszuk le a zajokat közvetlenül a fülünknél. 
Üzembeállítás, beszerelés és kezelés 
A modulban szállításkor már benne van 3 db gombelem. Vegyük ki a 
gombelemek fölül a szigetelőcsíkot úgy, hogy oldalra kihúzzuk az 
elemtartóból. 
A hangfelvevő önragadó felülettel van ellátva, ennek következtében bármely 
kereskedelmi üdvözlőlapba beragasztható.  
Húzzuk le a hangfelvevő ragasztófelületéről a védőpapírt, és helyezzük be a 
hajtogatásnál pontosan az üdvözlőlap hajtási élébe (lásd az alábbi ábrát). 
Nyomjuk erősen hozzá a hangfelvevő teljes felületét az üdvözlőlaphoz.  

 
Beszéd-/zajfelvétel 
• A beszédfelvételhez nyomjuk meg az alapkártya szélén elhelyezkedő 

nyomógombot, és tartsuk végig megnyomva a felvétel alatt. A 
mikrofonon (fémtok nemezfelülettel) keresztül 10 másodperc időtartamú 
beszédet rögzíthetünk. A felvétel befejezése céljából engedjük fel a 
gombot, illetve 10 másodperc után a felvétel automatikusan befejeződik. 

• Ha újra megnyomjuk a nyomógombot, a felvételi tárolót töröljük, ill. 
felülírjuk. 

Beszéd-/zajlejátszás 
• A lejátszáshoz egyszerűen nyissuk ki az üdvözlőlapot. Ha ismét 

becsukjuk, a lejátszás abbamarad. 
Az elemek berakása/cseréje 
Az elemcsere akkor válik szükségessé, ha lecsökken a hangerő, vagy pedig 
már nem is működik a készülék. Ajánlatos azonnal eltávolítani a kimerült 
elemeket, hogy megelőzzük a kifolyásukból eredő károkat. 
Elemcsere esetén toljuk oldalra ki az elemeket az elem-tartókból, és rakjunk 
be három új, azonos típusú elemet. Mindhárom elem polaritásának meg kell 
egyeznie a fenti ábrán láthatóval (a pozitív pólusnak felfelé kell néznie). 
Eltávolítás 
A kimerült elemek eltávolítása 
Tilos a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé dobni!  
A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy adjuk le bármelyik 
olyan szaküzletben, ahol elemeket is árusítanak. 
A készülék eltávolítása 
A használhatatlanná vált készüléket vigyük újra-hasznosítás céljából 
elektronikus hulladékok speciális gyűjtőhelyére. 
 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség 4,5V= (3 db AG13/LR44 gombelem 
Áramfelvétel max. 80 mA lejátszáskor 
Felvételi idő kb. 10 másodperc 
Tömeg kb. 17 gramm 
Méretek (hxszxm) 100 mm x 45 mm x 7 mm 
 

 


