Story-Sequencer
Informações importantes









Guarde estas instruções para consulta futura.
Cartões de sequência precisam de 2 baterias de lítio CR2016 do tipo "moeda" de 3 V.
Baterias devem ser substituídas apenas por um adulto.
Não misture baterias normais com recarregáveis.
Não deixe seus cartões de sequência entrarem em contato com água ou outros líquidos.
No caso de uma descarga eletrostática, seus cartões de sequência podem funcionar mal. Se isso acontecer, desligue
e ligue novamente o Bee-Bot para reinicializá-lo.
A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.
A garantia não cobre perda de dados da unidade, nem perda de informações.

Conheça seus cartões de sequência
Use o Story Sequencer para criar áudios de histórias, horários de classe ou jogos de perguntas e respostas. Simples de usar,
crianças ou professores podem inserir até seis imagens ou palavras e, em seguida, gravar uma mensagem de 10 segundos.
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Instruções de uso


Como gravar uma mensagem
Para gravar uma mensagem, ponha o interruptor Off/Rec/Play em Rec, segure o botão para gravar a mensagem (o StorySequencer emitirá um bipe e o LED se acenderá para indicar que o Story-Sequencer está gravando). Fale claramente ao
microfone, mantendo o botão pressionado. Depois de acabar de gravar a mensagem, solte o botão e, o LED se apagará e
a unidade emitirá um "bipe" duas vezes. Para evitar que a mensagem seja acidentalmente gravada, ponha o interruptor
Off/Rec/ Play de volta em Play ou Off.



Reprodução
Para ouvir a mensagem gravada, ponha o interruptor Off/Rec/Play em Play. Pressione o botão desejado no StorySequencer para reproduzir a gravação. A mensagem permanecerá gravada até que algo seja gravado sobre ela. Quando
terminar, ponha o interruptor Off/Rec/Play na posição Off.

Instruções sobre bateria
O Story Sequencer precisa de 3 pilhas AAA (não incluídas).
1. O compartimento de pilhas fica na parte de trás do Story-Sequencer e pode ser aberto com uma pequena moeda.
2. Coloque as pilhas de acordo com as marcações no compartimento da bateria.
3. Recoloque a tampa do compartimento da pilhas antes do uso.
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AVISO:
Não recomendado para crianças com menos
de 36 meses, por causa das peças pequenas.
Perigo de sufocação

