WALKIE TALKIE DLA DZIECI x2 MORO

2. Użytkowanie

AG490A
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Wysuń antenę.
Przesuń boczny przycisk aby włączyć walkie talkie.
Aby komunikować się należy przytrzymać przycisk „Push to talk”.
Przycisk należy zwolnić zaraz po zakończonej wypowiedzi, aby usłyszeć
odpowiedź.
Mikrofon jak i głośnik znajdują się z przodu urządzenia.

3. Uwagi i środki ostrożności
•

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Walkie talkie, czyli klasyczna krótkofalówka zapewni wspaniałą zabawę w otwartym
terenie oraz wygodną komunikację na odległość nawet 100 metrów (w otwartym
terenie). Zabawka jest bardzo prosta w obsłudze, co nie sprawi kłopotów nawet
młodszym dzieciom. Zasięg urządzenia dodatkowo zwiększa wysuwana antena, a do
jej zasilenia wystarczą 3 baterie AA.
Cechy produktu:
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Walkie talkie jest prostym, wygodnym i bardzo łatwym w obsłudze
komunikatorem przenośnym.
Doskonale sprawdzi się podczas zabawy w ogrodzie, na plaży lub w lesie.
Umożliwia komunikację na odległości nawet do 100 metrów (w otwartym
terenie).
Bardzo prosta obsługa - każde dziecko bez problemu poradzi sobie z obsługą.
Walkie talkie posiada teleskopową, wyciąganą antenkę o długości 21 cm
Wspaniała zabawa i miło spędzony czas w plenerze - gwarantowane.
Idealny zestaw na drobny upominek.

Specyfikacja:
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Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)
Zasięg: do 100 m (w otwartym terenie!)
Długość krótkofalówki: 19 cm
Długość teleskopowej antenki: 21 cm
Ilość krótkofalówek w zestawie: 2 sztuki
Kolor: moro
Opakowanie: blister
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Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od
zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i
możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
Nie zginaj anteny pod dużym kątem, aby uniknąć jej uszkodzenia.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

