ווקי טוקי

 )1אנטנה
 )2מסך
 )3מיקרופון
 )4רמקול
 )5נורית חיווי
 )6שקע  2.5מ"מ

המוצר מצריך  8סוללות  AAAדגם  LR03שאינן כלולות.
הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד.
עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות.
לעולם אין להטעין מחדש סוללות לא נטענות
יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר טרם טעינתן מחדש וסוללות נטענות יש להטעין תחת השגחה
של אדם מבוגר.
אין לערבב בין סוללות אלקליות ,סוללות רגילות (פחמן אבץ) או נטענות (ניקל קדמיום) .אין לערבב
בין סוללות משומשות לסוללות חדשות.
השתמשו בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה בלבד.
את הסוללות יש להכניס בהתאם לקוטביות הנכונה שלהן (עיינו בתרשים).
הוציאו את הסוללות מהמוצר בעת אחסנתו למשך פרק זמן ממושך או במידה והסוללות ריקות.
אין לגרום לקצר חשמלי של נקודות החיבור.

אין לעשות שימוש:
במידה ואתם מרכיבים על גופכם מכשיר רפואי מכל סוג שהוא.
במידה והאנטנה פגומה.
בסביבות המכילות פוטנציאל לפיצוץ (למשל :תנות דלק)
במטוסים או בבתי חולים.

התקנת הסוללות

 .1נתקו את מהדק החגורה באמצעות לחיצה על הלשונית ופתיחת תא הסוללות.
 .2התקינו את הסוללות ,תוך שאתם מוודאים שהן מוכנסות עם הקוטביות הנכונה.
 .3החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו ואת המהדק.
נורית חיווי על גבי המסך מציינת את גובה הסוללה.

השלבים הראשונים

ה .להפעלה או כיבוי המוצר ,לחצו על לחצן
ו.

המוצר מכוון על מצב קליטה

במשך  3שניות.

 .באפשרותכם לקבל כעת שיחה .החזיקו את הווקי טוקי

במרחק של לכל הפחות  5ס"מ מהפנים שלכם כשהאנטנה מכוונת כלפי מעלה.

ג .לחצו על לחצן

להעברת הווקי טוקי למצב שידור

 .המשיכו ללחוץ על הלחצן בזמן

שאתם מדברים ושחררו אותו ברגע שסיימתם .הווקי טוקי מצפצף במטרה לציין את סיום
השידור וחוזר למצב קליטה.
ד .כוונו את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על לחצן

להגברת עוצמת הקול או על לחצן

להנמכת עוצמת הקול.

א .בצעו שיחה עם ווקי טוקי אחר ,תוך השמעת צליל השיחה שלו ,באמצעות לחיצה על לחצן
.
ב .לחצו על לחצן

להדלקת הפנס.

תפריט

 .1החלפת הערוץ :לחצו על לחצן
וגם לחצן

פעם אחת ,לאחר מכן החליפו את הערוץ בעזרת לחצן
לאישור .שני המכשירים חייבים לעשות שימוש

 .לחצו על לחצן

באותו ערוץ.
 .2ערוצי משנה ( :)CTCSSלחצו על לחצן
על לחצן

פעמיים ,לאחר מכן בחרו בקוד בין  0ל 38-ולחצו

 .שני המכשירים חייבים להשתמש באותו קוד של ערוץ משנה .אנו ממליצים

לעשות שימוש בקוד .01
 .3זיהוי קולי ( :)VOXלחצו על לחצן
 2או  3ולחצו על לחצן

שלוש פעמים ,לאחר מכן בחרו בעוצמה ( OFכבוי),1 ,

 .כאשר פונקציה זו נבחרת ,אינכם צריכים יותר ללחוץ על לחצן

למעבר למצב שידור.
 .4בחירת צליל שיחה ( :)CAלחצו על לחצן
עשרה צלילי שיחה ולחצו על לחצן
 .5צליל מקש ( :)TOלחצו על לחצן
(כבוי) או  ONולחצו על לחצן

ארבע פעמים ,לאחר מכן בחרו באחד מתוך

.
חמש פעמים ,לאחר מכן בחרו באפשרות של OF
 OF .מנטרל את צלילי המקשים.

 .6צליל לסיום השידור (רוג'ר) ( :)ROלחצו על לחצן
באפשרות של ( OFכבוי) או  ONולחצו על לחצן
 .7נעילת מקלדת :המשיכו ללחוץ על לחצן
המסך יופיע סמל של מנעול .רק הלחצנים
לחצן

שש פעמים ,לאחר מכן בחרו
 OF .מנטרל את צליל רוג'ר.

במשך שתי שניות לנעילת המקלדת .על גבי
,

,

במשך שתי שניות לשחרור נעילת המקלדת.

וגם

פועלים .לחצו על

ללכת רחוק יותר
לחצן ( SCANסריקה) :הלחצן
לחצן  :MONITORהלחצן

מזהה את הערוצים בשימוש.
מחפש אחר שיחות בערוץ.

ניתן לחבר שקע לאוזניות בגודל  2.5מ"מ.

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  36חודשים וזאת בשל חלקים
קטנים שעלולים להיבלע .סכנה לחנק.
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