TW04

WALKIE TALKIE MESSENGER
WIEK 8+

Zawartość:
- 2 walkie talkie
- 1 kabelek
- 2 sznurki na nadgarstek
- Ładowarka
- Baterie
Przyciski:
A) ON/OFF
B) przełącznik umożliwiający rozmowę PTT
C) SPACJA + MENU
D) LEWO/ PRAWO
E) ENTER
Język: wciśnij
język i naciśnij

dziewięć razy, następnie wybierz

BEZPIECZEŃSTWO
Baterie powinny być ładowane tylko pod obecność osób dorosłych. Baterie należy włożyć zgodnie z
polaryzacją. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec
zwarciu. Wyjmij baterie, jeśli nie używasz zabawki przez dłuższy czas. Zużyte baterie poddaj recyklingowi.
Nie pal ich i nie mieszaj z domowymi śmieciami. Zabawka jest zaprojektowana dla dzieci powyżej 3. roku
życia. Zabawka powinna być używana jedynie z załączonym transformatorem. Transformator nie jest
zabawką. Ładowarka na baterie załączona do zabawki, powinna być regularnie sprawdzana, aby wykryć
ewentualne ubytki w kablach, ładowarce, obudowie i innych częściach. Jeśli jakikolwiek ubytek zostanie
wykryty, zabawki nie powinno się używać, aż do naprawy. Nie ładuj baterii do tego nie przeznaczonych. Nie
mieszaj różnych typów baterii, nowych ze starymi. Wyłącz urządzenie podczas ładowania.

PIERWSZE KROKI
TRYB GŁOSOWY

A. Przytrzymaj przycisk

przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

B. Urządzenie znajduje się w trybie odbioru. Możesz teraz odebrać połączenie. Trzymaj walkie talkie
przynajmniej 5 cm od twarzy z anteną zwróconą ku górze. Oba walkie talkie muszą być ustawione na ten
sam kanał (patrz niżej). Wciśnij przycisk
, aby przełączyć urządzenie na tryb transmisji.
Przytrzymaj przycisk podczas mówienia i puść go kiedy skończysz. Walkie talkie wyda z siebie sygnał
dźwiękowy, aby zaznaczyć że transmisja dobiegła końca, a tryb zmieni się na tryb odbioru.

C. Dostosuj głośność wciskając przycisk

, aby zwiększyć natężenie lub

aby zmniejszyć.

D. Zadzwoń na drugą krótkofalówkę, wydając jej dźwięk poprzez dłuższe wciskanie
E. Kiedy wskaźnik pokaże, że bateria jest na wyczerpaniu, poproś dorosłego, aby podłączył walkie talkie do
ładowarki.
F. Wciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy, aby wyszukać używane kanały (SCAN).

TRYB WIADOMOŚCI

1. Walkie talkie muszą nadawać na tym samym kanale, aby móc wysyłać i odbierać od siebie wiadomości.
Wciśnij przycisk
, aby wejść w tryb wiadomości.
2. Wybierz [SEND SMS] i wciśnij
3. Wpisz swoją wiadomość za pomocą klawiatury. Przytrzymaj dłużej, aby wyświetlić cyfry i znaki
interpunkcyjne. Wciśnij
, aby zmienić na duże/ małe litery. Wciśnij
, aby wstawić emotikonkę.

Poprawiaj błędy za pomocą
4. To logo

. Kiedy skończysz pisać wiadomość, wyślij ją używając

oznacza, że wiadomość została odebrana. Walkie talkie może przechowywać do 50

wiadomości. W menu możesz przeglądać wiadomości, które wysłałeś lub otrzymałeś.
5. Wciśnij

w menu, aby powrócić do trybu głosowego.

OSTRZEŻENIE! Nie możesz wysłać lub otrzymać wiadomości, gdy ktoś właśnie rozmawia na kanale.

1. Zmiana kanału: w trybie głosowym wciśnij
Wciśnij

, aby potwierdzić. Oba urządzenia muszą być ustawione na tym samym kanale.

2. Kod przeciwzakłóceniowy: wciśnij
wciskając

raz, a następnie zmień kanał za pomocą

dwa razy, następnie wybierz kod kanału od 0 do 121 i potwierdź

. Oba urządzenia muszą używać tego samego kodu.

3. Tryb wolne ręce (HANDS FREE): wciśnij

trzy razy, następnie wybierz poziom (OF (off), 1, 2 lub 3

i wciśnij
. Kiedy ta funkcja zostanie wybrana, nie musisz już więcej wciskać
tryb transmisji.
4. Czas transmisji (MAX TRANS): wciśnij
Wciśnij

, aby zmienić

cztery razy i wybierz maksymalny czas transmisji.

, aby potwierdzić.

5. Podwójny kanał (DOUBLE CH): wciśnij

pięć razy, następnie wybierz drugi kanał i wciśnij

Ta funkcja pozwala na zajmowanie dwóch kanałów odbioru.
6. Dźwięki przycisków :
wciśnij
sześć razy, następnie wybierz ON lub OFF, aby
włączyć/wyłączyć dźwięki klawiszy. Potwierdź za pomocą

7. Dźwięk połączenia

Wciśnij

siedem razy, następnie wybierz ON lub OFF, aby

włączyć/ wyłączyć dźwięki połączenia. Potwierdź za pomocą
8. Wybór dzwonka (CALL TONE): wciśnij

osiem razy, następnie wybierz jeden z dzwonków i

wciśnij
9. Język: wciśnij

dziewięć razy, następnie wybierz język i wciśnij

Nie używaj gdy:
- kiedy używasz jakiegokolwiek wyrobu medycznego
- kiedy antena jest zepsuta
- w miejscach zagrożenia wybuchem (np. na stacji benzynowej)
- w samolotach lub szpitalach.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które
mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.
Instrukcja powinna być zachowana ponieważ zawiera istotne informacje.
Buki France, 22 rue du 33e mobiles 72000 Le Mans France niniejszym oświadcza, iż Walkie Talkie (Ref.
TW04) odpowiada niezbędnym wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/53/EU z 16
kwietnia 2014. Pełny tekst certyfikatu jest dostępny na stronie https://eqrcode.co/a/z6OCCY

