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 SPALVOTA ŠVIESOS LENTA A3 

NAUDOTOJO VADOVAS 
Produkto kodas:  
SC00837 
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ĮVADAS 

Šviesos lenta – ugdymo priemonė, skirta koncentruoti vaikų dėmesį bei sužadinti 
smalsumą.  

 

ĮKROVIMO ADAPTERIS  

Spalvota šviesos lenta 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.  

 

ŠVIESOS LENTOS NAUDOJIMAS 

Spalvota šviesos lenta A3 turi 2 švietimo rėžimus: 

1.   STANDARTINIS RĖŽIMAS – viena iš 12 spalvų gali būti pasirinkta naudojant spalvų 
pasirinkimo jungiklį (nuotrauka apačioje).  
 

2.   NENUTRŪKSTANTIS RĖŽIMAS – šiame rėžime šviesos lenta keičia visas 12 spalvų 
automatiškai. Rėžimą perjungti galite specialiu jungikliu (nuotrauka apačioje).  
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ĮRAŠYKITE IR KLAUSYKITE 

Spalvota šviesos lenta A3 turi galimybę įrašyti iki 30-ies sekundžių garso įrašą. 

Įrašymas: 

1.   Nuspauskite ir palaikykite “RECORD” mygtuką; 
2.   Sakykite savo žinutę;  
3.   Atleiskite “RECORD” mygtuką; 

Ankščiau padaryti įrašai yra automatiškai ištrinami padarius naują 
garso įrašą.  

 

Įrašo klausymas: 

Norėdami klausyti įrašą paspauskite “PLAY” mygtuką.  

 

 

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 

Problema Sprendimas 
Šviesos lenta neįrašo garso Įsitikinkite, jog šviesos lenta yra įjungta į elektros lizdą. 
Neįmanoma perklausyti įrašo Įsitikinkite, jog šviesos lenta yra įjungta į elektros lizdą. 
Nepersijungia norima spalva, 
visos spalvos keičiasi savaime 

Įsitikinkite, jog perjungėte rėžimą  

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

 

SPECIFIKACIJOS 

Savybė Specifikacija 
Įrašymo laikas 30 sekundžių 
Šviesos lentos dydis 48 x 38,5 x 3 cm 
Energijos šaltinis 12 V 
Spalvų kiekis 12 
Medžiaga Pagaminta iš plastiko 
Apsauginė plevelė Gaminys turi apsauginę plėvelę 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. 


