
(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ)

INTRUDER ALARM

SPY SCIENCE
(ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.

2.Αυτό το σετ προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.

3.Βοήθεια και επίβλεψη ενηλίκων απαιτείται.

4.Αυτό το σετ περιέχει μικρά μέρη που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία αν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.

5.Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και τα καλώδια μπορεί να περιέχουν αιχμηρά σημεία, βοήθεια ενήλικα απαιτείται κατά

την διάρκεια της συναρμολόγησης και του λυγίσματος.

6.Ποτέ μην αγγίζετε τις επαφές μέσα στην θήκη της μπαταρίας για να αποφύγετε πιθανά βραχυκυκλώματα.

+8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού-μικρά κομμάτια.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Β. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

1.Χρειάζεται δυο μπαταρίες ΑΑ 1,5V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Προτείνουμε αλκαλικές μπαταρίες.

2.Για καλύτερα αποτελέσματα, πάντα να χρησιμοποιείτε καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες.

3.Βάλτε τις μπαταρίες με τις σωστές πολικότητες.

4.Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες παροχής δεν είναι βραχυκυκλωμένοι.

5.Μην αφήνετε μπαταρίες μέσα στο παιχνίδι αν αυτό δεν είναι σε χρήση.

6.Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι.

7.Μην επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

8.Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν την επαναφόρτιση τους (αν αφαιρούνται).

9.Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

10.Μην αναμίξετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.

11.Μην αναμίξετε αλκαλικές, κανονικές (Άνθρακας-Ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (Νικέλιο-Κάδμιο) μπαταρίες.

12.Να χρησιμοποιείτε μπαταρίες μόνο του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

13.Το παιχνίδι δεν θα πρέπει να συνδεθεί με περισσότερες από τον προτεινόμενο αριθμό παροχών ρεύματος.

D. ΟΔΗΓΙΕΣ: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1.Εγκαταστήστε την βάση της μπαταρίας (C2).

2.Εγκαταστήστε το πιάτο σύνδεσης (C6)

3.Εγκαταστήστε το κουδούνι (C3)

4.Συνδέστε τα καλώδια από το κουδούνι με εκείνο από το πιάτου σύνδεσης. Αντιστοιχίστε τα χρώματα των καλωδίων.

5.Συνδέστε τα καλώδια οπό την θήκη της μπαταρίας με εκείνο από το κουδούνι. Αντιστοιχίστε τα χρώματα καλωδίων.

6.Συνδέστε τα καλώδια από το πιάτο σύνδεσης με εκείνο από την θήκη της μπαταρίας. Ταιριάξτε τα χρώματα των καλωδίων.

7.Εγκαταστήστε τις μπαταρίες. Μπορείτε τώρα να ελέγξετε αν όλες οι συνδέσεις είναι σωστές ανοίγοντας τον διακόπτη.

Το κουδούνι θα πρέπει να παράγει έναν ήχο κουδουνίσματος. Μετά τον έλεγχο, κλείστε τον διακόπτη.

8.Εγκαταστήστε το κάλυμμα για να ολοκληρώσετε το σετ θήκης συναγερμού.

C. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

C1. C2.

C3. C4.

C5 C6

C7. C8.

C9. C10.
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