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1. Antena
2. Ecran
3. Microfon
4. LED
5. Mufa jack 2,5 mm

BUTOANE

A. Pornit / oprit
B. Vorbiti
C. Meniu
D. Scanare
E. Lanterna
F. Apelare
G. Monitorizare
H. Plus
I. Minus
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Necesita 8 baterii LR03-AAA - acestea nu sunt incluse
Bateriile trebuie schimbate de catre un adult.
Consultati diagrama pentru a vedea cum trebuie schimbate bateriile. 
Bateriile ne-reincarcabile nu trebuie incarcate.
Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi 
incarcate. Se recomanda ca acestea sa fie incarcate sub supervizarea 
unui adult. Nu combinati baterii alkaline cu baterii standard (carbon-
zinc), sau baterii reincarcabile (nichel-cadmiu). 
Nu combinati baterii utilizate cu baterii noi.
Doar tipul de baterii recomandate sau similare ar trebui folosite. 
Bateriile trebuie introduse folosind polaritatea corecta (consultati 
diagrama).
Scoateti bateriile din jucarie cand le pastrati pentru o perioada mai 
mare de timp, sau cand bateriile sunt descarcate.
Bateriile nu trebuie scurtcircuitate.

Nu utilizati produsul:
Daca purtati orice tip de dispozitiv medical; 
Daca antena este deteriorata;
In spatii cu pericol de incendiu (ex.: benzinarii) 
In avion sau spitale.
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Montarea bateriilor
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1. Deschideti compartimentul pentru baterii.
2. Introduceti bateriile asigurandu-va ca respectati 

polaritatea corecta.
3. Fixati la loc capacul de protectie.

   Nivelul bateriei este afisat pe ecran. 



Primii pasi 
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3 sec

5cm

A. Pentru a porni/opri dispozitivul tineti apasat butonul on/off timp de 3 
secunde.

B. Dispozitivul este acum in modul receptie. Acum puteti receptiona 
apeluri. Tineti dispozitivul la cel putin 5 cm distanta de fata, cu antena 
indreptata in sus.

C. Apasati butonul "talk" pentru a pune dispozitivul in modul transmitere. 
Tineti butonul apasat cat timp vorbiti si eliberati butonul cand ati 
terminat de vorbit.

D. Puteti regla volumul apasand butoanele + / -
E. Efectuati un apel catre dispozitivul conectat apasand butonul
F. Apasati butonul "lamp" pentru a porni lumina LED.
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1. Schimbarea canalului: apasati o data butonul "menu", apoi schimbati 
canalul cu ajutorul butoanelor + / - .  Apasati butonul "talk" pentru a 
confirma. Cele doua dispozitive trebuie sa foloseasca acelasi canal.

2. Sub-canale (CTCSS): apasati butonul "menu" de doua ori, apoi alegeti un 
cod de la 0 la 38 si apasati butonul "talk". Cele doua dispozitive trebuie sa 
foloseasca acelasi sub-canal. Recomandam folosirea codului 01.

3. Recunoastere vocala (VOX): apasati butonul "menu" de trei ori, apoi 
selectati modul oprit, 1, 2, sau 3 si apasati butonul "talk". Cand este 
pornita aceasta functie, nu mai este nevoie sa tineti apasat butonul "talk" 
pentru modul transmitere.

4. Alegerea tonului de apel: apasati butonul "menu" de patru ori, alegeti 
unul dintre cele zece tonuri de apel si apasati "talk".

5. Sunete la tastare: apasati butonul "menu" de cinci ori, apoi apoi selectati 
ON / OFF si apasati butonul "talk".

6. Blocare tastatura: tineti apasat timp de doua secunde butonul "menu" 
pentru a bloca tastatura. Vor functiona doar butoanele: 

     Tineti apasat timp de doua secunde butonul "menu" pentru a debloca 
tastatura.



O mufa jack de 2,5mm poate fi conectata.

8

Scanare: butonul         identifica canalele utilizate.

verifica daca exista Monitorizare: butonul          
conversatii pe un anumit 
canal.

Produs si distribuit de:

AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, datorita
partilor mici continute, care pot fi inghitite!
Pericol de sufocare!
AVERTISMENT! A se utiliza sub supravegherea unui adult.
Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta!




