Beszélő Felirat
DK90-DK91
Általános leírás
A „Beszélő feliratok” olyan termékek, melyek segítenek beazonosítani a
konzervek és más tárgyak tartalmát.
A következő képen kapható:
Kezdő csomag:
DK90 – 3 db sárga mágneses doboz, 1 db rugalmas szíj és 1 db fém adapter.
A kiegészítők csak a kezdőcsomag tartozékai.
1 db beszélő felirat:
A termék egy sárga mágneses doboz, ami bármilyen méretű acélból készült
konzervdobozra illeszthető. A felirat képes rövid hangüzenetek tárolására,
amit egy gombnyomással akármikor visszahallgathatunk.
A feliratot a többi kiegészítővel együtt használva (rugalmas szíj és a fém
adapter), más termékeket – üvegeket, spray-ket és tároló edényeket – is
beazonosíthatunk.
A beszélő feliratokon való eligazodás
Helyezze a sárga dobozt a süllyesztett félkör alakú végével felfelé maga elé. A
doboz süllyesztett részében felül található egy fekete kiemelt ’Play’
(lejátszás) gomb. Nyomja meg a gombot a hangüzenetének
visszajátszásához.
A doboz jobb kéz felöli oldalán sok kis apró lyuk található, melyek a
hangszóró helyét jelzik.
A süllyesztett részben lefelé haladva mindkét oldalon egy-egy apró, sárga
’Record’ (felvétel) gomb található. A kettőt egyszerre kell megnyomni a
hangüzenet felvételéhez. (Mindez a véletlenszerű törlés megakadályozását
szolgálja.)
A két ’Record’ (felvétel) gomb között középen – a nem süllyesztett részben –
található egy kis lámpa, mely a felvétel alatt pirosan világít.
Fordítsa meg a dobozt. A doboz hátulján található egy U alakú forma, ahova
a rugalmas szíjat fűzheti, amennyiben egy üveg stb. beazonosítására
használja.
Az U alakú forma alatt található az elem helye, amelybe 4 db AG13-as gomb
galvánelem szükséges (termékkód: CP16)

Az üzenet felvétele
Figyelem!
Mielőtt a terméket használná, az elemeket aktiválni kell. Ehhez annyit kell
tennie, hogy a műanyag csíkot kihúzza a dobozból. A csík kiáll a doboz alján
található elemtartóból. (az U alakú forma alatt). A beszélő felirat most már
készen áll a használatra.
Két kézzel fogja a dobozt, hüvelykujjait pedig helyezze egy-egy ’Record’
(felvétel) gombra.
Nyomja le a két gombot egyszerre. A piros fény világítása jelzi, hogy a
felvétel elkezdődött. Rögzítse rövid üzenetét, melyben felveszi a termék
tartalmát és a szavatossági idejét.
A piros fény folytonos világításának segítségével győződjön meg róla, hogy a
felvétel alatt mindkét gombot folyamatosan nyomva tartsa. Beszéljen tisztán
az üzenet rögzítése alatt. A készüléket kb. 15 cm-re tartsa a szájától.
Az üzenet rögzítésének végeztével engedje el a gombokat, majd nyomja meg
a ’Play’ (lejátszás) gombot az üzenet visszajátszásához. Az üzenet maximum
8 másodperc hosszú lehet, és annyiszor lehet újra felvenni, ahányszor csak
szükséges.
A doboz mágnesesen tapad akármelyik standard méretű acél
konzervdobozhoz, beleértve a gyűrűvel ellátottakat is.
Kövesse az alábbi utasításokat a szíj vagy a fém adapter használatához.
A rugalmas szíj használata
A doboz hátulján található U alakú forma mögött alul található résbe húzza
be a rugalmas szíjat. A dobozt bármely formájú tárgyra – üvegekre,
háztartási spray-kre - rögzítheti a tépőzáras szíj segítségével.
A fém adapter használata
A beszélő leirat mágnesesen hozzá fog tapadni a fém adapterhez, ugyan úgy,
ahogy a konzervdobozokhoz is illeszkedik. Tökéletes befőttes üvegekhez,
rekeszekhez és tárolókhoz. Az adapter a belsejében található papír
eltávolítása után ragadós, így könnyedén rögzíthetjük a kívánt tárgyra.
Elemcsere
Távolítsa el az U alakú formát a 3 db csavar kicsavarozásával.
Távolítsa el az elemfedőt a további csavarok kicsavarozásával.
Cserélje ki az elemeket, és fordított sorrendben szerelje össze a dobozt.
Az elem típusa: AG13 gomb galvánelem (4 db).

