HUGO -leluprojektori
Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten.
•
Käytä kolmea 1.5V AAA -alkaliparistoa (mukana paketissa) käyttääksesi lelua.
•
Tarvitset ruuvimeisselin (ei kuulu mukaan) pattereiden asennusta varten.

PARISTON ASENNUS:
•
•
•
•
•
•
•

•

Paristokotelo sijaitsee projektorin takaosassa (kuva erillisessä ohjevihossa).
Projektori on erillinen osa, mikä on sijoitettu pehmolelun vatsaan.
Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi paristokotelon kannen.
Poista paristokotelon kansi.
Laita koteloon kolme 1.5V AAA -alkaliparistoa. Vinkki: Suositellaan käytettäväksi
pitkäikäistä alkaliparistoa.
Laita paristokotelon kansi takaisin ja kiristä ruuvi. Älä kiristä liian tiukalle.
Jos lelu alkaa toimimaan virheellisesti, sinun täytyy resetoida projektori. Näin
tehdäksesi, sammuta projektori käyttäen ON/OFF -painiketta, jossa on tämä symboli:
Laita sen jälkeen projektori uudelleen päälle.
Jos lelu kuulostaa hiljaiselta, ääni tai valot pysähtyy, vaihda paristot.

PARISTON TURVALLISUUSTIETOA:
Erikoisissa tapauksissa paristot voivat vuotaa. Paristoista valuva neste voi aiheuttaa palovammoja ja muita oireita. Välttääksesi tätä
vuotoa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Älä koskaan käytä uusia ja vanhoja paristoja yhtä aikaa.
Älä sekoita erityyppisiä pattereita keskenään: alkali, perinteisiä tai ladattavia paristoja.
Laita paristot aina oikeinpäin patterikoteloon, kuten kotelossa on merkitty.
Poista paristot paristokotelosta, kun lelua ei käytetä pidempiin aikoihin.
Poista käytetyt paristot projektorista. Aina kierrätä paristot oikein.
Älä laita tuotetta tuleen, paristot tuotteen sisällä voi räjähtää tai vuotaa.
Älä koskaan oikosulje paristojen liittimiä.
Käytä aina samantyyppisiä paristoja, kuten suositeltu.
Älä heitä paristoja normaalin jätteen mukaan.
Älä lataa paristoja, jotka eivät ole ladattavia.
Poista ladattavat paristot projektorista ennen latausta.
Vain aikuinen saa vaihtaa paristoja tai ladata paristoja.
Säilytä paristot pois lasten ulottuvilta.

KÄYTTÖOHJEET:
1.
Kun lelu on laitettu päälle, ON/OFF -painikkeesta oikealla puolella,
symbolilla varustetusta painikkeesta, musiikki ja projektorin valot menevät päälle.
2.
Projektorissa on 8 eri värivaihtoehtoa, 60 eri musiikkikappaletta ja 5 eri
luonnonääntä.
3.

-

ON/OFF -painike on myös musiikkipainike, tässä käytetään symbolia :

.

Eri painikkeiden selvitykset oikealta vasemmalle:
4.
A. ON/OFF – MUSIIKKI -painike, merkitty symbolein
Kun tätä painiketta on painettu kerran, projektori käynnistyy (kuten selvitetty yllä). Jos et tee muuta, musiikkiosa
soittaa kaikki musiikkikappaleet peräkkäin ja projektorin värivaihtoehdot vaihtuvat myös peräkkäin. Projektori
sammuu automaattisesti 30minuutin kuluttua.
Jos laite soittaa musiikkia ja painat painiketta kerran, musiikkiosuus pysähtyy, ja jos painat uudelleen, laite soittaa
seuraavan kappaleen.

5.

B.

Valo-painike, symboli:
Kun projektori käynnistetään, se valaisee vaihtuvalla tilalla (pehmeästi vaihtaa yhdestä väristä kahteen ja taas
seuraavaan väriin peräkkäin). Kun painat VALO-painiketta, valotila vaihtuu. Valotilat ovat seuraavat: vuorotellen
vaihtuva – punainen valo – vihreä ja punainen valo – vihreä valo – vihreä ja sininen valo – sininen valo – sininen ja
punainen valo – sininen, punainen ja vihreä valo – ei valoa. Eli jos haluat sammuttaa valon pelkästään, paina VALOpainiketta yhdeksän kertaa.
HUOM! VALO-painike toimii vaikka laite olisi sammutettu ON/OFF -painikkeesta. Tässä tapauksessa paina vain VALOpainiketta, niin valo syttyy päälle.

C.

ÄÄNENVOIMAKKUUS -painike on merkitty symbolilla:
ÄÄNENVOIMAKKUUS -painike toimii viidellä eri tasolla, hiljaisimmasta äänekkäimpään. Voimakkuutta voit säätää
tästä painikkeesta, painamalla sitä.

D.

LUONNONÄÄNET toimivat painikkeesta:
Painamalla tätä painiketta, voit valita luonnonääniä seuraavasti: valkoinen kohina – linnunlaulu – vesisade –
merenaallot – sydämensyke. Jos haluat soittaa luonnonääniä, paina ensin ON/OFF -painiketta ja sen jälkeen
LUONNONÄÄNET -painiketta. Joka kerta, kun painat tätä painiketta, ääni vaihtuu ylläolevan mukaisesti. Jos et paina
tätä painiketta, ääni soi siihen saakka, kunnes laite sammuu itsestään.

Laite sammuu, kun painat ON/OFF -painiketta.
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