
 

 

1. Zawartość: 

- 1X Talkibot  - 1x Instrukcja  
 

 
 

 

 

Do pracy wymagane są (2) baterie  AAA/LR03  (1,5 V) która nie znajduje się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą 
skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne. 

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym 

razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii. 

• Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie. 

• Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania. 
• Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników. 

• Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie. 

• Nie zwieraj zacisków baterii. 

• Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu 
lub w samochodzie). 

• Zużyte baterie wyjmij z komory. 

• W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie 
nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania. 

• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. 

• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem 
osób dorosłych. 

• Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów 
niklowo- kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych. 

• Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami. 

• W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie. 
UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia. 
-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.  
-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.  
-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo.  Wymagany 
jest wtedy restart produktu.  

 
Pielęgnacja i konserwacja:  
-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub 
bezpośredniego ogrzewania.  
-Nie zanurzać zabawki do wody,  która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych. 
 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie 

uduszeniem:  Zestaw zawiera drobne 

elementy.  Nie odpowiedni dla dzieci 

poniżej 3 lat. 

 

Wiek:  3 + 

Nr 88535 
 

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą 
być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż 
chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z 
przegródki. Wyrzucaj baterii zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii. 

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się 
stanie należy  zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować 
zabawy należy zmienić miejsce. 

 

Symbol wskazujący na selektywne  zbieranie 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 



 

2. Instalacja Baterii : 
Upewnij się że włącznik jest w pozycji OFF 
Użyj śrubokręta oby otworzyć pokrywę baterii (zdjęcie A) 
Włóż 2 baterie AAA zgodnie ze wskazaną polaryzacją a następnie zamknij pokrywę i zakręć śrubki 
3. Identyfikacja części (rysunek B) 

• Twarz:  Moduł Talkback 

•  Czujnik dotykowy: Czujnik korekty efektu Talkback 

• Przycisk sterowania: ON / Record( nagrywanie) / Play ( odtwarzanie) / Stop 

•  Mikrofon 
4. Dopasowywanie efektów i nagrywanie wiadomości (zdjęcie C i D) 
 Naciśnij przycisk CONTROL, aby ustawić "ON" na Talkibot. 
Wybierz tryb Talkback : Wysokość dźwięku / Szybkość dźwięku / Efekt Robota, obracając twarz Talkibot (patrz 
następny akapit 5.) 
• RECORD / NAGRYWANIE: Aby rozpocząć nagrywanie (do 100 sekund), naciśnij przycisk CONTROL, aż do momentu 
gdy usłyszysz dźwięk "Beep" (około 2 sekundy) . Zacznij mówić do Talkibota, a twój głos zostanie nagrany. Aby 
zatrzymać nagrywanie, zwolnij przycisk sterowania, a usłyszysz dźwięk "Beep" dwa razy . 
► PLAY / ODTWARZANIE: Aby odtworzyć, naciśnij ponownie przycisk CONTROL. 
■ Zatrzymaj: Aby zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk CONTROL. 
5. Zmiana trybów Talk Back (rysunek C) 
Wysokość dźwięków : Odtwarzanie nagrania ze zwiększoną lub zmniejszoną wysokością dźwięków. 
Zmiana Prędkości: Odtwarzanie nagrania ze zwiększoną lub zmniejszoną szybkością dźwięków. 
Efektu Robota: Odtwarzanie nagrania ze zwiększonym lub zmniejszonym efektem Robota. 
Czujnik dopasowania efektu Talkback : 
Przesuń palcem od LEWEJ do PRAWEJ na czujniku dotykowym , aby zmieniać efekt Talkback odpowiadające różnym 
trybom ( zdjęcie E) 
Wskazówki: 
Nowe nagrania zastępują najstarsze. 
Jeśli Talkibot nie będzie używany przez okres około 3 minut,  przejdzie w tryb AUTO SLEEP. Aby ponownie go 
obudzić, uruchom go ponownie naciskając raz przycisk kontrolny. 
 

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 
2014/30/EU.   

Wyżej/niżej         szybciej/wolniej        Efekt  Robota 


