
Interaktiv væg
Varenr.: 708-IT10003

Med den interaktive væg, kan du skræddersy dit eget interaktive materiale ved selv at
indtale lyden. Du kan indtales op til 10 sekunders lyd på hver lomme. Du kan placere kort,
genstande eller tegninger i plastlommen. Lav f.eks alfabetet og dets lyde eller en dagstavle
med hvad skal der ske i dag og indtale lyden.

Til tavlen kan du tilkøbe forskellige kort såsom, rimkort, bogstavkort, ting i hjemmet, tal og
mængder lydrette ord, påklædning og danske dyr.

Størrelse: L: 65 x B: 53 cm

Brugsvejledning:

1. Skub tænd/sluk/lås-kontakten på højttalermodulet til Rec.
2. Vælg en 'flise' at optage en besked på.
3. Tryk og hold Rec-knappen og afspilningsknappen nede for den flise, du vil have en

besked skal optages i.
4. Tal tydeligt ind i mikrofonen.
5. Slip Rec og play-knapperne. Hver flise kan optage op til 30 sekunder.
6. Hver efterfølgende meddelelse vil optage over meddelelsen før den.

Afspilning
1. Skub tænd/sluk/lås-kontakten på højttalermodulet på vægoversigten for at spille.
2. Tryk én gang på en afspilningsknap for at høre den optagede besked.
3. Flyt kontakten til 'Fra'-positionen, når den ikke er i brug for at spare på batterierne

Forholdsregler for batteri
● Batterier skal isættes med den korrekte polaritet.
● Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
● Der må kun bruges batterier af samme størrelse og type.
● Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Udskiftning af batterier
● Fjern batteridækslet og fjern forsigtigt batterierne og bortskaf det dem ansvarligt.



● Indsæt nye batterier, og sørg for, at polariteten er korrekt. Sæt batteridækslet godt
fast og derfor.

● Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
● Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
● Dette produkt brugte 3 x 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)

Husk at slukke for den interaktive tavle, når den ikke bruges. Den interaktive tavle betegnes
som elektronisk legetøj og må ikke komme i vand.

DK - ADVARSEL: Uegnet for børn under 3 år.
Indeholder små dele. Kvælningsfare!

Distributør: ABCLeg, Industrivej 1, 7120 Vejle - Email: info@abcleg.dk


