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 GARSĄ ĮRAŠANTIS LAGAMINĖLIS 

NAUDOTOJO VADOVAS 
Produkto kodas:  
  EY07508 
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ĮVADAS 

Specialus lagaminėlis, kuris padės mokyti(is) kalbėti, bendrauti bei pažinti aplink esantį 
pasaulį. 

 

PAŽINKITE LAGAMINĖLĮ   
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LAGAMINĖLIO ĮKROVIMAS  

Garsą įrašantis lagaminėlis turi įkrovimo laidą su adapteriu pritaikytą įvairiems pasaulio 
regionams. Adapteris yra skirtas Jungtinės Karalystės (UK) kištukams, bet lengvai gali būti 
pritaikytas bet kuriai kitai valstybei. 

Nuspauskite atleidimo mygtuką esantį prie kištuko galvutes, išstumkite UK kištuką ir pakeiskite 
jį kitu reikiamu kištuku. Pakaitiniai kištukai yra komplekte.  

Lagaminėlį reikia pilnai pakrauti prieš pirmą naudojimą. Po naudojimo, visada, išjunkite įrenginį 
norėdami išlaikyti bateriją įkrautą ilgesnį laiko tarpą.  

 

LAGAMINĖLIO NAUDOJIMAS 

 

GARSO ĮRAŠYMAS 

Pirmiausia įjunkite lagaminėlį su specialiu ratuku esančiu virš įrenginio rankenėlės (prie ratuko 
rasite užrašytą ON/OFF). Įjungus lagaminėlį įsijungs kairiame, apatiniame kampe esanti LED 
lemputė.  

•   Norėdami įrašyti garsą paspauskite raudoną apvalų mygtuką esantį kairiame lagaminėlio 
kampe, nuspaudus šį mygtuką, turi užsidegti raudona LED įrašymo lemputė. Lemputei 
užsidegus spauskite tą langelį (kišenėlę) į kurį norite įrašyti garsą. 
Nuspaudus bet kurį, iš 6 esančių langelių (kišenėlių), prasideda jūsų 
balso įrašymas. Lagaminėlio kišenėlės įrašo iki 60-ies sekundžių 
trukmės garso įrašą. Pradėjus įrašinėti garsą, įrenginys supypsi vieną 
kartą.  

•   Norėdami baigti įrašymą paspauskite, dar kartą, tą patį langelį 
(kišenėlę). Jūsų įrašymas yra baigtas, kai įrenginys supypsi du kartus. 

•   Jeigu nuspaudėte įrašymo raudoną mygtuką ir per 10 sekundžių 
nepasirenkate kišenėlės, į kurią norite įrašyti garsą, raudona LED lemputė užges ir 
norėdami pradėti įrašinėti turite paspausti raudoną mygtuką dar kartą.  
 

APSAUGOTI JŪSŲ ĮRAŠĄ 

•   Jei norite apsaugoti savo įrašą, kad kitas lagaminėlio naudotojas jo neištrintų, kitoje 
lagaminėlio pusėje galite užrakinti visus 6 langelius (kišenėles).  

•   Paslinkus mygtuką į LOCK (užrakinti) pusę, tas langelis, yra užrakintas ir įrašo pakeisti 
negalima, kol mygtukas nebus paslinktas į ON pusę.  
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ĮRAŠO PERKLAUSA 

Norėdami paklausyti langelių (kišenėlių) įrašus nuspauskite, tą langelį, kurio įrašą norite išgirsti.  

•   Prieš norėdami perklausyti įrašą įsitikinkite, jog nedega viršuje 
esanti raudona LED lemputė, kuri simbolizuoja, jog įrenginys yra 
pasiruošęs įrašyti garsą.  

•   Norint garsą perklausyti, apačioje, kairėje pusėje turi šviesti žalia 
LED lemputė, kuri įsijungia jums įjungus įrenginį su 
įjungimo/išjungimo rateliu.  

•   Lagaminėlis neturi galimybės ištrinti įrašų, visi įrašai yra 
įrašinėjami vietoje buvusių įrašų. Norėdami panaikinti garsą 
langelyje, nuspauskite raudoną įrašymo mygtuką ir du kartus, iš 
eiles (be pertraukų), spustelkite langelį (kišenėlę).  

KORTELĖS 

Lagaminėlio komplekte nėra kortelių, kurios gali būti dedamos į kišenėles. Korteles galite 
naudoti savo nuožiūra, bet kokia tematika (spalvos, skaičiai, raidės, formos, gyvūnai ir t.t.).  

Nėra specialių reikalavimų iš ko turėtų būti pagamintos kortelės. 

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 

Problema Sprendimas 
Nuspaudus mygtuką garsas neįsirašo Įsitikinkite, kad lagaminėlis yra įjungtas. Virš rankenėlės 

esantį ratuką pasukite į ON pusę.  
Neįmanoma perklausyti įrašo Įsitikinkite, kad lagaminėlis yra įjungtas ir garsas yra 

maksimalus. Virš rankenėlės esantį ratuką pasukite į ON 
pusę iki galo. 

Garsas neaiškiai girdimas Didelė tikimybė, jog įrašas buvo įrašytas per dideliu 
atstumu nuo lagaminėlio mikrofono. Pakartokite įrašą, 
stenkitės norimus žodžius sakyti aiškiai, prie pat 
lagaminėlio mikrofono (kur yra mikrofonas galite pamatyti 
pirmame naudotojo vadovo lape).  

Jei visi aukščiau išvardinti būdai nepadėjo – kreipkitės į mus el.paštu darzeliams@bmk.lt 

SPECIFIKACIJOS 

Savybė Specifikacija 
Įrašymo laikas 60 sekundžių 
Energijos šaltinis 5 V 
Spalvų kiekis 12 
Medžiaga Pagaminta iš plastiko 
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GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA 

Šiam produktui yra suteikiama vienerių metų garantija įprastu naudojimu įvykusiems gedimams. 
Netinkamai naudojamam arba išardytam įrenginiui garantija netaikoma.  

Visi ne garantiniai atvejai yra taisomi už papildomą mokestį.  

 

TECHNINĖ PAGALBA 

Naujausią informaciją apie įrenginį galite gauti www.darzeliams.lt arba susisekę su mumis 
el.paštu darzeliams@bmk.lt  

 

Įvykus gedimui ar prireikus pagalbos prašome kreiptis: 

UAB BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA 
J. Rutkausko 6 , LT-05132 Vilnius 
Tel.: +370 5 212 55 59,  
faks.: 8 5 212 77 47,  
el. p.: info@bmk.lt ; darzeliams@bmk.lt 
WWW.BMK.LT 
WWW.DARZELIAMS.LT  
 

 
 
 

 
ĮSPĖJIMAS: Nemeskite šio produkto prie buitinių  

atliekų, perduokite jį į surinkimo punktą elektroninių prietaisų perdirbimui.  
 

 

   

Įrenginys yra netinkamas vaikams iki 3 metų. 

  

 

 

 Pagaminta Kinijoje, TTS Group Ltd. vardu. 


