
 

 

 

ווקי טוקי )מכשיר 

 קשר( לבני נוער

 הווקי טוקי )מכשיר הקשר( שלכם

 אנטנה  .1

 מיקרופון  .2

 רמקול .3

 לחצנים 

A.   שיחהחיוג לחצן הפעלה/כיבוי + לחצן (CALL) 

B. ( לחצן דיבורTALK) 

 אין לעשות שימוש במוצר: 

 יש על גופכם מכשיר רפואי מכל סוג שהוא במידה ו

 במידה והאנטנה פגומה

 ץ )למשל: תחנות דלק( ות עם פוטנציאל לפיצובסביב

 המטוסים או בבתי חולים 



 

 

 

 התקנת הסוללות 

כלולות. הסוללות יוחלפו על ידי אדם  לא  –  LR03-AAAסוללות  6מוצר זה מצריך  

ויש להשליכן בצורה בטוחה כאשר  WEEמבוגר בלבד. הסוללות מסווגות כפסולת 

 אין בהן יותר צורך. 

עות לחיצה על הלשונית ופתיחת תא הסוללות. נתקו את מהדק החגורה באמצ

כניסו את הסוללות, תוך שאתם מוודאים לשמור על הקוטביות הנכונה שלהן. ה

 החזירו את מכסה תא הסוללות ואת המהדק למקומם.

טעין מחדש סוללות לא נטענות. סוללות נטענות ייטענו תחת  אין לנסות ולה

טרם טעינתן.  ענות יש להוציא מהמשחק סוללות נטהשגחת אדם מבוגר בלבד. 

של סוללות, או בין סוללות חדשות וסוללות בין סוגים שונים  לערבבאין 

נו שלהן )עיי הקוטביות הנכונמשומשות. את הסוללות יש להכניס עם ה

. סוללות ריקות יש להוציא מהמשחק. אין לגרום לקצר חשמלי של בתרשים(

 הסוללה. 



 

 

 

 

 

 

 צרהשימוש במו

שניות. נורה כחולה תידלק    3להפעלת הווקי טוקי, לחצו על החרטום שלו במשך  .1

 וצליל יישמע. 

במרחק של לכל על מנת לדבר. החזיקו את הווקי טוקי  TALKלחצו על לחצן  .2

 ס"מ מהפנים כשהאנטנה מכוונת כלפי מעלה. 5הפחות 

 לחצו על החרטום לביצוע שיחה. .3

שניות. צליל יישמע. במידה והמכשיר אינו   3רטום במשך לכיבוי, לחצו על הח .4

 דקות, הוא ייכבה באופן אוטומטי.  30בשימוש למשך 



 

 

הווקי טוקי עושה שימוש בערוץ פתוח  

בודד. במידה והערוץ הינו בשימוש על ידי  

מכשירי הקשר אנשים אחרים, כבו את 

 לשם הגנה על הילדים שלכם.

ירו את הגד :TW01 & TW02תואם לדגם 

 . 99/ערוץ משנה 8מכשירי הקשר לערוץ 
 

חודשים בשל חלקים   36! אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל אזהרה

 קטנים הניתנים לבליעה. סכנה לחנק. 
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