
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.

Interaktívna stena
Návod na použitie
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Dôležité informácie
•  Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
•  Nedovoľte, aby sa Interaktívna stena dostala do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
•  Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
•  Na čistenie Interaktívnej steny použite jemne navlhčenú handričku. 

Starostlivosť o batérie a údržba
•  Batérie by mala do zariadenia vkladať iba dospelá osoba.
•  Používajte len batérie predpísaného typu a nemiešajte staré a nové batérie.
•  Vymeňte všetky batérie v rovnakom čase.
•  Nepoužívajte súčasne nabíjacie batérie a nenabíjateľné alkalické batérie.
•  Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  Vložte batérie so správnou polaritou. Póly  +  a  –  musia byť vložené v správnom smere ako je to 

vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
•  Vždy odstráňte z produktu slabé alebo vybité batérie.
•  Ak nebudete produkt používať istú dobu, batérie vyberte, zamedzíte tým ich vytečeniu

a poškodeniu zariadenia.

Vkladanie a výmena batérií
•  Produkt vyžaduje: 3 x 1.5V AAA batérie, skrutkovač
•  Použite malý skrutkovač na odskrutkovanie skrutiek na kryte batérií v proti smere hodinových 

ručičiek a povoľte skrutku. Odstráňte skrutky a odstráňte kryt na batérie. 
•  Odstráňte vybité batérie a zodpovedne ich zlikvidujte.
•  Vložte nové batérie presne tak ako je to naznačené vo vnútri. Póly  +  a  –  musia byť vložené 

v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie. 
•  Založte kryt späť na pôvodné miesto a priskrutkujte ho pomocou skrutkovača v smere 

hodinových ručičiek a úplne dotiahnite. Pozor, skrutky neprekrúcajte.

Nevhodné
pre deti

do 3 rokov.
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Spoznajte Interaktívnu stenu 

Používanie Interaktívnej steny

Nahrávanie 

1.  Presuňte posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/
prehrávanie“ nahrávok do polohy Rec.

2.  Vyberte si vrecko, ku ktorému chcete realizovať nahrávku.

3.  Zatlačte a podržte zelené tlačidlo pre „nahrávanie/
prehrávanie“ nahrávok pri vybranom vrecku počas celého procesu 
nahrávania (max. 10 s. nahrávka).

4.  Začnite hovoriť do mikrofónu, ktorý sa nachádza približne v strede 
zariadenia.

5.  Keď je nahrávanie kompletné, uvoľnite (pustite) zelené tlačidlo pre 
nahrávanie/prehrávanie nahrávok. 

Ku každému vrecku môžete nahrať 10 sekundovú nahrávku.
Každá ďalšia nahrávka vymaže tú predchádzajúcu.

priesvitné vrecko na vkladanie kartičiek

tlačidlo pre nahrávanie/prehrávanie nahrávok

pútka na 
zavesenie

kryt na batériemikrofónreproduktor

LED kontrolka

posuvné tlačidlo pre 
nahrávanie/vypnutie/prehrávanie 

nahrávok
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Prehrávanie

1.  Presuňte posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/
prehrávanie“ nahrávok do polohy Play.

2.  Vyberte si vrecko, ku ktorému chcete prehrať nahrávku.

3.  Zatlačte a podržte zelené tlačidlo pre „nahrávanie/
prehrávanie“ nahrávok pri vybranom vrecku a vypočujte si odkaz.

4.  Po ukončení práce so zariadením ho z dôvodu šetrenia batérií vypnite 
tak, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ 
nahrávok do polohy Off.

Ďalšie vlastnosti Interaktívnej steny

Interaktívna stena obsahuje 30 priesvitných vreciek 
na vkladanie kartičiek, či iných predmetov, ktorá 
umožňuje nahrávať a prehrávať rôzne odkazy ku 
kartičkám vo vnútri vreciek.

Rozmer vreciek: 75 x 75 mm

Interaktívna stena obsahuje pútka na jej zavesenie, 
ktoré sa nachádzajú v pravej a ľavej hornej časti.
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Technické špecifikácie

Poradca pri ťažkostiach
Interaktívna stena je navrhnutá tak, aby pracovala spoľahlivo a zodpovedne v normálnych 
podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Predtým, než kontaktujete technickú 
podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Podpora a záruka
Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom 
používaní. Zlým zaobchádzaním s Interaktívnou stenou alebo jej otváraním porušujete záručné 
podmienky. Všetky opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.

Typ batérie 3 x 1.5V AAA

Životnosť batérie Prehrávanie: cca 500 prehratí (v závislosti od dĺžky nahrávky)
Nahrávanie: cca 1000 nahrávok (v závislosti od dĺžky nahrávky)

Dĺžka nahrávky 10 s. pre každé vrecko 

Problém Nefunguje nahrávanie zvukových nahrávok.

Riešenie •  Uistite sa, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/
prehrávanie“ nahrávok je v polohe Rec.

•  Uistite sa, či batérie nie sú vybité, resp. či sú vložené v správnom 
smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.

• Uistite sa, že kontakty na batériách sú čisté.

Problém Nefunguje prehrávanie zvukových nahrávok.

Riešenie •  Uistite sa, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/
prehrávanie“ nahrávok je v polohe Play. 

•  Uistite sa, či batérie nie sú vybité, resp. či sú vložené v správnom 
smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.

• Uistite sa, že kontakty na batériách sú čisté.
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