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 GARSĄ ĮRAŠANTYS ŽIŪRONAI 

NAUDOTOJO VADOVAS 
Produkto kodas:  
SC00748 
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ĮVADAS 

Šie unikalūs garsą įrašantys žiūronai puikiai tinka lavinti vaikų pastabumą bei kalbėjimo 
įgūdžius. Žiūronai gali padidinti vaizdą 4 kartus ir įrašyti iki 30 sekundžių garsą.  

 

ATSARGUMO INSTRUKCIJOS 

Saugokite įrenginio pakuotę, nes joje yra svarbios informacijos. Prašome išsaugoti šias 
instrukcijas tam atvejui jeigu prireiktų nurodymų ateityje.  

Žiūronus galima valyti. Prieš valydami įsitikinkite, kad produktas yra išjungtas. Valykite garsą 
įrašančius žiūronus švariu, drėgnu audiniu. Įrenginio lęšius valyti galite švariu audiniu. Po 
valymo įrenginį būtinai nusausinkite, nepalikite putų likučių. Saugokite produktą nuo kontakto 
su vandeniu ar kitais skysčiais.  

 

BATERIJŲ KEITIMAS 

Žiūronų veikimui yra reikalingos 2 x AAA baterijas. Įsitikinkite, jog baterijos yra įdėtos 
tinkamai.  

Baterijų dangtelį nuimti galite naudodami atsuktuvėlį su kryžiaus formos galvute.   

Perspėjimai dėl baterijų 

Baterijų keitimą turėtų atlikti suaugęs. Naudokite tik tokio pačio tipo baterijas. Nemaišykite naujų 
ir senų baterijų, pakeiskite visas baterijas vienu metu. Nemaišykite įkraunamų ir neįkraunamų 
baterijų. Įsitikinkite, kad visos panaudotos baterijos būtų tinkamai pašalintos. Įkraunamos baterijos 
turėtu būti įkrautos prieš naudojant. Įkraunamos baterijos įkraunamos tik su suaugusiųjų priežiūra.  

 

GARSĄ ĮRAŠANTYS ŽIŪRONAI 

Savybė Specifikacija 
Baterijos 2 x AAA 
Baterijos veikimo trukmė (Įrašų perklausimo 
rėžime)  

1000 įrašų perklausimų (priklausomai nuo įrašų 
ilgumo) 

Baterijos veikimo trukmė (Įrašymo rėžime) 1000 įrašų (priklausomai nuo įrašų ilgumo) 
Įrašymo trukmė Iki 30 sekundžių 
Svoris (1 vnt.) 194 g 
Padidinimas 4 x 
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GARSO ĮRAŠYMAS 

 

Norint įrašyti garso įrašą - perjunkite slankiojantį jungiklį į REC poziciją.  

Jei norite pradėti įrašinėti paspauskite START/STOP mygtuką. Norint įrašą sustabdyti – 
nuspauskite START/STOP mygtuką dar kartą. 

Po pyptelėjimo galite įrašyti iki 30 s trukmės garso įrašą, pasibaigus laikui įrenginys įrašinėjimą 
nutrauks automatiškai.  

Įrenginyje galima įrašyti tik vieną įrašą, pradėjus įrašinėti kitą įrašą – senasis bus ištrinamas 
automatiškai. 

Norint ištrinti įrašą – nuspauskite START/STOP mygtuką du kartus.  

 

GARSO ĮRAŠO PERKLAUSA 

Perjunkite slankiojantį jungiklį į PLAY poziciją. 

Kai norėsite išklausyti žinutę nuspauskite START/STOP.  Norėdami sustabdyti įrašą paspauskite 
START/STOP mygtuką dar kartą. 

Tam, kad prailginti baterijos veikimo trukmę, kai įrenginys nenaudojamas, perjunkite jungiklį į 
OFF poziciją. 

 

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 

Problema Sprendimas 
Žiūronai neįrašo garso •   Įsitikinkite, kad jungiklis nustatytas į REC poziciją. 

•   Įsitikinkite, kad baterijos yra naujos ir teisingoje padėtyje.  
 

Neįmanoma perklausyti įrašo •   Įsitikinkite, kad jungiklis nustatytas į PLAY poziciją. 
•   Įsitikinkite, kad baterijos yra naujos ir teisingoje padėtyje. 

 
Baterijos yra naujos, bet žiūronai 
neįrašo ir neatkuria garso. 

•   Įsitikinkite, kad mikrofonas nėra uždengtas. 
•   Apžiūrėkite ar įrenginys nėra mechaniškai pažeistas. 
•   Pabandykite jungiklį perjungti į OFF poziciją ir vėl 

sugrąžinkite į PLAY poziciją. 
•   Pabandykite išimti – įdėti baterijas iš naujo. 

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


