Vârsta 4+

Microscopul vorbitor
• Necesită 3 baterii AAA (nu sunt incluse)

Atenție:
PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici,
Contraindicat copiilor sub vârsta
(3) trei ani!

Lupă pentru focalizare 5x
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Iată cum se utilizează microscopul vorbitor
1. Instalați 3 baterii AAA, urmând instrucțiunile de la pagina 4.
2. Porniți Microscopul vorbitor și selectați volumul prin glisarea comutatorului la nivelul
scăzut

sau ridicat

.

3. Alegeți un mod: Apăsați butonul
pentru Date. Apăsați butonul
pentru Quiz.
4. Introduceți o lamelă pe platforma microscopului, după cum se arată mai jos. Dacă
ați plasat corect lamela, veți vedea specimenul din centrul zonei de vizualizare atunci
când priviți prin lentilă. Microscopul dvs. va începe, de asemenea, să citească date
sau să rostească întrebări cu voce tare. Există 20 de lamele în total, fiecare lamelă
conține trei imagini.

1. Lamelă în interior

2. Lamelă în poziție

3. Lamelă în exterior

5. Opriți Microscopul vorbitor prin glisarea comutatorului în poziția

.

Date
În modul date, veți auzi Microscopul vorbitor comunicând date amuzante despre
lamela pe care ați ales-o. Priviți în microscop în timp ce ascultați. Apoi trageți ușor
lamela așa cum se arată în diagrama de mai sus, treceți la următoarea imagine și
efectuați clic pe ea. Fiecare lamelă are în total cinci date. Fiecare imagine individuală
poate avea una, două sau trei date.
Chestionar
În modul Quiz (Chestionar), Microscopul vorbitor va adresa întrebări. Puteți introduce
răspunsul prin apăsarea butonului de răspuns. Microscopul vorbitor va comunica dacă
răspunsul a fost corect. Când reglați lamela pentru a vedea imaginea următoare, veți
auzi întrebări noi. Fiecare lamelă are în total cinci întrebări. Fiecare imagine individuală
poate avea una, două sau trei întrebări.
Unele întrebări sunt Adevărate sau False.
Apăsați 1 pentru Adevărat

. Apăsați 2 pentru Fals

.

Unele întrebări sunt cu opțiune multiplă.
Apăsați 1, 2 sau 3 pentru a răspunde la întrebare. Priviți în microscop pentru a vedea
dacă imaginea vă ajută să răspundeți la întrebare.
Sfaturi
• Păstrați lamelele pe părțile laterale. Petele vor face specimenele mai greu de văzut.
• Pentru a curăța lamelele, ștergeți-le ușor cu un material umed. Apoi depozitați-le în
sertarul din spatele microscopului.
• Ați uitat să-l opriți? Microscopul vorbitor se va opri singur după 2 minute.

Descoperiți mai multe lucruri la care să vă uitați!
Microscopul vorbitor poate fi, de asemenea utilizat pentru vizualizarea altor lamele la
microscop. Pur și simplu amplasați lamela pe zona de vizionare și apăsați
pentru
lumină.
Instrucțiuni de utilizare pentru baterii
1. Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta cu atenție șurubul de pe ușa bateriei.
2. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
3. Instalați 3 baterii AAA după cum se arată în diagramă.
4. Închideți ușa bateriei.
5. Utilizați o șurubelniță pentru a fixa capacul la loc.

Butonul pentru selectarea limbii

Observații:
• Nu utilizați baterii reîncărcabile.
• Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
• Nu amestecați diferite tipuri de baterii: baterii alcaline, standard (zinc carbon) sau
baterii reîncărcabile (nichel-cadmiu).
• Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
• Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare.
• Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea adulților.
• Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
• Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
• Scoateți bateriile consumate din jucărie.
• Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
Instrucțiuni de curățare
Curățați produsul cu un material umed sau uscat. Nu scufundați și nu pulverizați apă
sau alte lichide pe produs.
Depanare
În cazul în care microscopul nu funcționează, încercați să scoateți și să reintroduceți
lamela sau să înlocuiți bateriile.

Schimbarea Limbii
1. Urmați instrucțiunile din secțiunea Instrucțiuni de utilizare pentru baterii pentru a
deschide capacul compartimentului pentru baterii.
2. Localizați butonul pentru limbă din interiorul compartimentului pentru baterii, așa
cum se arată în diagrama de la pagina 3.
3. Apăsați butonul o dată pentru limba engleză, de două ori pentru limba spaniolă, de
trei ori pentru limba franceză sau de patru ori pentru limba germană.
Microscopul vorbitor va spune numele limbii selectate după fiecare apăsare pentru a
vă confirma alegerea.
4. Urmați instrucțiunile din secțiunea Instrucțiuni de utilizare pentru baterii pentru a
închide capacul compartimentului pentru baterii..

