Wkładanie/wymiana baterii
Wymiana baterii jest wymagana, gdy poziom głośności zmniejszy się lub urządzenie przestanie funkcjonować. Zaleca się natychmiastową wymianę pustych baterii, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym wyciekiem baterii.

Instrukcja użytkowania

Moduł dźwiękowy do kartek okolicznościowych
Nr zam. 1428386

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Za pomocą modułu dźwiękowego do kartek okolicznościowych można nagrać i odtworzyć odgłosy, muzykę lub głos trwające ok. 30 sekund. Moduł jest zasilany na trzy baterie guzikowe.
Moduł dźwiękowy do kartek okolicznościowych przyklejany jest do rozkładanych kartek okolicznościowych. Podczas rozłożenia nagranie jest odtwarzane. W ten sposób można stworzyć
osobistą kartkę okolicznościową. Nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy.

Aby wymienić baterie, wysuń je bokiem z uchwytów i wymienić na nowe tego samego typu.
Polaryzacja wszystkich trzech baterii musi odpowiadać tej pokazanej na rysunku (biegun dodatni wskazuje do góry).
Wewnętrzna pamięć z zapisanymi informacjami (odgłosami/muzyką/głosem) podczas wymiany baterii zostaje zachowana.
	Baterie ulegają samorozładowaniu. Dodatkowo elektronika wymaga niewielkiej ilości prądu. Dlatego żywotność baterii jest ograniczona.

Utylizacja
a) Informacje ogólne
Produkty elektryczne/elektroniczne nie są odpadami domowymi!

Modyfikacja oraz przebudowa produktu są zabronione! Należy bezwzględnie przestrzegać
zasad bezpieczeństwa!

	Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia przed zagrożeniem

	Należy usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, oddzielnie od produktu.

	Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed rozpoczęciem obsługi produktu, zawiera ona informacje ważne dla prawidłowej pracy produktu.
W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkowania,
rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem
urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W niniejszych przypadkach wygasa wszelka rękojmia/gwarancja. To urządzenie
nie jest zabawką, dlatego też powinno być trzymane z dala od dzieci.
Nie należy zostawiać baterii bez nadzoru. W przeciwnym wypadku mogą zostać połknięte
przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Baterii nie należy rozładowywać, zwierać ani wrzucać do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu. Należy unikać odtwarzania nagrania bezpośrednio do ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Uruchomienie, montaż i obsługa
Moduł jest zaopatrzony w trzy baterie guzikowe, dzięki czemu jest dostarczany w stanie gotowym do użytku. Należy usunąć trzy paski izolacyjne przy bateriach. Należy je zdejmować
bokiem z uchwytu.

b) Baterie i akumulatory
Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do
zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw
domowych jest zabroniona!
	Baterie i akumulatory zawierające substancje szkodliwe oznaczone są tym symbolem oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb
= ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach, np. pod symbolem
kosza na śmieci widniejącym po lewej stronie).
Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne
wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są
baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe.
Dzięki temu spełniacie Państwo wszystkie wymogi prawne i przyczyniacie się do ochrony środowiska.

Dane techniczne
Napięcie robocze...................................4,5 VDC (3 x baterie guzikowe AG10 / LR1130)
Zużycie prądu podczas odtwarzania.....< 30 mA

Moduł dźwiękowy do kartek okolicznościowych jest wyposażony w powierzchnię samoprzylepną. Można go przykleić do każdej kartki okolicznościowej.

Zużycie prądu w trybie uśpienia............< 5 µA

Zdejmij z modułu z powierzchni klejącej papier zabezpieczający i ustaw moduł dźwiękowy
kantem ze zgięciem dokładnie w kancie ze zgięciem kartki okolicznościowej (patrz rysunek).
Dociśnij moduł na całej powierzchni ściśle do kartki.

Waga.....................................................ok. 20 g

Czas nagrania ......................................ok. 30 sekund
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.).................102 x 44 x 8,5 mm
Warunki użytkowania.............................5 °C do 45 °C; < 80% wilgotności względnej bez
kondensacji
Warunki przechowywania.....................10 °C do 30 °C; < 70% wilgotności względnej bez
kondensacji
Tom........................................................≥ 90 dB (w odległości 10 cm)

Nagrywanie głosu/dźwięków
Aby nagrać dźwięk, naciśnij przycisk i przytrzymaj go podczas nagrywania. Usłyszysz krótki
sygnał dźwiękowy (pip). Poprzez mikrofon (metalowy kapsel na powierzchni filcowej) można
nagrywać żądaną informację (odgłosy/muzykę/głos) przez około 30 sekund. Aby zakończyć
nagrywanie, należy zwolnić przycisk. Jeśli czas nagrywania trwa ponad 30 sekund, nagranie
zostanie automatycznie zakończone. W takim wypadku usłyszysz podwójny sygnał (pip pip).
Kolejne naciśnięcie przycisku usunie lub nadpisze pamięć nagrywania.
	Funkcja nagrywania jest dostępna tylko wtedy, gdy kontakt odtwarzania jest w pozycji „niezamknięta = brak odtwarzania“ (kartka okolicznościowa jest zamknięta). Aby
nagrać nowe informacje (odgłosy/muzykę/głos) na module, przy zamkniętej kartce
należy odpowiednio udostępnić przycisk nagrywania oraz mikrofon.

Odtwarzanie głosu/odgłosów
Aby odtworzyć nagranie, wystarczy otworzyć kartkę okolicznościową. Nagrane informacje zostają jednokrotnie odtworzone. W przypadku przedwczesnego zamknięcia odtwarzanie zostanie natychmiast zakończone.
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