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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

191184

Moduł do nagrywania kartki z życzeniami,
czas zapisu 10 s
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Przeznaczenie produktu
Dzięki modułowi do nagrywania można nagrywać i odtwarzać dźwięk lub wiadomości nawet do 10
sekund. Moduł jest zasilany przez 3 baterie guzikowe.
Moduł jest obsługiwany przez dołączenie wewnątrz kartki z życzeniami. Gdy kartka zostanie otwarta,
nagany dźwięk lub wiadomość zostanie odtworzona. Dzięki temu modułowi możesz stworzyć swoją
własną kartkę z życzeniami. Możesz nagrać nowe dźwięki lub wiadomości na do modułu tak często
jak chcesz.
Żadne cześć produktu nie może być zmodyfikowana lub zmieniona. Należy zawsze przestrzegać
wszystkich instrukcji bezpieczeństwa!
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia na temat zagrożeń

Należy w całości zapoznać się z instrukcja obsługi przed użyciem produktu; zawiera ona
ważne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
- Gwarancja stanie się nieważna w przypadku szkód powstałych przez nieprzestrzeganie instrukcji
bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała które powstały w wyniku
niewłaściwej obsługi urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa. W takich
przypadkach gwarancja staje się nieważna.
- Urządzenie to nie jest zabawką i powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta
domowe. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno ładować ponownie, doprowadzać do zwarcia, lub wyrzucać do ognia. Istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu.
- Należy unikać odtwarzania dźwięku w bezpośrednim kontakcie z uszami.
Uruchomienie, montaż i eksploatacja
Dostarczony moduł jest już wyposażony w trzy baterie guzikowe. Usuń paski izolacyjne na bateriach.
Wyciągnij baterie z boku komory baterii.
Moduł jest wyposażony w samoprzylepną powierzchnię. Można dołączyć moduł do wszystkich
gotowych kartek z życzeniami.
Zdejmij osłonę ochronną z klejącej powierzchni modułu i umieść krawędź złożenia urządzenia
dokładnie w krawędzi złożenia kartki z życzeniami (patrz schemat). Dociśnij moduł równomiernie na
kartce z życzeniami.
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Nagrywanie wiadomości / dźwięków
Aby nagrać wiadomość, naciśnij przycisk znajdujący się na krawędzi płytki głównej i przytrzymaj go w
czasie nagrywania. Żądany dźwięk może być nagrywany maksymalnie do 10 sekund przy użyciu
mikrofonu (metalowa kapsuła o filcowatej powierzchni)
Nagrywanie zatrzyma się automatycznie po 10 sekundach. Można również zatrzymać nagrywanie
poprzez zwolnienie naciśniętego przycisku.
Odtwarzanie wiadomości / dźwięków
Otwórz kartę z życzeniami aby rozpocząć odtwarzanie nagranego dźwięku. Kiedy zamkniesz kartkę,
odtwarzanie zatrzyma się.
Wkładanie / wymiana baterii
Baterie należy wymienić na nowe, gdy ich pojemność zmaleje lub urządzenie przestanie działać.
Wskazane jest aby wymienić wyczerpane baterie natychmiast, aby uniknąć uszkodzeniom
spowodowanym przez wyładowane baterie.
Aby wymienić baterie, wyjmij je z komory baterii i wymień na nowe – 3 sztuki tego samego typu.
Wszystkie 3 baterie muszą być włożone z zachowaniem prawidłowej polaryzacji jak oznaczono
(biegunem dodatnim skierowanym do góry)
Utylizacja zużytych baterii / akumulatorów
a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie.
b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na
śmieci po lewej stronie).
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Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub
gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz
przyczynić się do ochrony środowiska.
Dane techniczne
Napięcie pracy………………………………………………………………..4,5 VDC (3 x bateria guzikowa AG10/LR1130)
Pobór mocy……………………………………………………………………………………..Max 80 mA w trybie odtwarzania
Czas nagrywania……………………………………………………………………………………………………….Około 10 sekund
Waga…………………………………………………………………………………………………………………………………..Około 17 g
Wymiary (DxSxW)………………………………………………………………………………………...100 mm x 45 mm x 7 mm
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