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Runājošs papagailis - rakstāmpiederumu statīvs. 

Lietošanas instrukcija. 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

                                       
Papagaiļa ķermenim piestipriniet asti (Sk. zīm. 1.) un pēc tam to uzsēdiniet uz 

zara tā, lai papagaiļa kājas stingri nofiksējas tam paredzētajos caurumos (Sk. 

Zīm.2.). 

 

Zem papagaiļa statīva atradīsiet vietu baterijām. Ievietojiet 3 AA 1.5 V 

baterijas. Ievietojot baterijas atbilstoši bateriju nodalījumā norādītajai 

polaritātei.  

 

Ieslēdziet ierīci (Ieslēgšanas / ieslēgšanas poga atrodas paliktņa virspusē, labajā 

pusē). 

 

Pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta ir nepieciešamas apmēram 3 sekundes, lai veiktu 

Jūsu balss ierakstu.  

 

Laikā kamēr tiek veikts balss ieraksts uz statīva esošais zieds iedegas sarkans.  

 

Pēc tam, kad ieraksts ir veikts papagailis to atkārto 2 reizes.  

 

Ja Jūs ar papagaili nesarunājieties, tad tas atkārto dažādas jau atmiņā saglabātas skaņas, līdz iemieg. 

 
 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas  rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Importēts no Čehijas Republikas 

1. Zīm. 

2. Zīm. 


