
Robotel Tic-Tac LER2385 

Robotelul Tic-Tac este aici sa ajute copiii sa invete timpul. Doar invarte limbile la ceas si robotelul va anunta cat e ceasul. 

 

Cum sa-l folosesti: Inainte de folosire, instaleaza bateriile. Vezi informatiile legate de baterii la finele acestui ghid. 

Setarea timpului: Apasa si tine apasat butonul de langa display pana ce numarul clipeste. Seteza ora dorita prin apasarea 
butonului Ora. Foloseste butonul Minute pentru a seta minutele. Pentru a avansa mai rapid, tine apasat butonul Minute. O 
data ce timpul este setat corect, ecranul nu va mai clipi si va afisa ora stabilita. Acum apasa butonul Timp si robotelul va 
anunta corect ora. 

Invatarea ceasului: Acum e timpul sa inveti si sa explorezi. Intoarce minutarul ceasului la orice ora (din 5 in 5 minute) si Tic-
Tac va anunta timpul. Aceasta este o metoda excelenta de a invata cum sa citesti un ceas analog.  Nota: Intoarce doar 
minutarul. Pe masura ce invarti minutarul, si limba cu ora va avansa. 

Modul Chestionar: Apasa butonul Chestionar sa intri in modul chestionar. Ai 3 intrebari de raspuns. Prima intrebare, Tic-Tac 
te va pune sa setezi o anumita ora. Acum tu trebuie sa intorci limbile ceasului pentru a arata ora respectiva. Daca ai facut 
bine treci la urmatoarea intrebare. Dupa 3 intrebari, Robotelul ca trece automat in Modul Ceas. 

Modul Muzica: Apasa butonul Muzica de pe capul robotelului. Acum intoarce limbile ceasului si opreste-te la orice ora pentru 
o supriza muzicala haioasa. Dupa 3 melodii, robotelul va trece automat in Modul Ceas. 

Alarma: Robotelul are o lumina de noapte care isi schimba culoarea. Foloseste-o pentru a anunta micii invatacei cand este 
bine sa se dea jos din pat. Ca sa o folosesti apasa si tine apasat butonul Alarma de pe spatele robotelului. Alarma va clipi pe 
ecran. Acum foloseste butonul pentru minute si pentru ora pentru a seta alarma. Apasa butonul Alarma din nou. O lumina 
verde va clipi de 2 ori si va indica ca alarma este setata. De asemenea iconul cu alarma va apare pe ecran. Poti deschide 
lumina de veghe prin apasarea butonului de pe mana robotelului. O lumina albastra inseamna ca trebuie sa stai in pat, in 
timp ce lumina verde inseamna ca este ok sa te dai jos din pat si sa te joci. 

Reset: Cand ceasul analog si cel digital nu mai sunt sincronizate, apasa butonul Reset, introducand o clama sau un cui in 
lacasul de pe spatele ceasului. 

Instalarea sau inlocuirea bateriilor:  

Atentie: Pentru a evita curgerea bateriilor, cititi aceste instructiuni cu atentie. Daca nu urmati aceste instructiuni, pot aparea 
acumulari de acid de baterie, ce poate duce la arsuri, vatamare corporala sau distrugerea bunurilor. 

Necesita: 3 baterii x1,5 V AA, si o surubelnita. 

Bateriile trebuie instalate sau inlocuite de un adult. 

Compartimentul de baterii este localizat pe spatele unitatii. 

Pentru a introduce bateriile, mai intai scoate surubul cu o surubelnita si scoate usa la compartimentul de baterii. Introduce 
bateriile asa cum se indica in compartiment. Pune usa la compartiment si securizeaza cu surubul. 

 



Sfaturi legate de intretinerea bateriilor 

Foloseste 3 baterii AA 

Introdu bateriile corect (sub supravegherea unui adult)  

Nu amesteca bateriile alcaline, cu cele standard (carbon-zinc) sau cu cele reincarcabile (nichel- cadmiu). 

Introdu bateriile cu polaritatea corecta. Capatul pozitiv (+) si negativ (-) trebuie sa fie introdus in pozitia corecta, asa cum se 

indica in compartimentul pentru baterie. 

Nu incarcati baterii neincarcabile. 

Incarcati bateriile reincarcabile doar sub supravegherea unui adult. 

Scoateti bateriile reincarcabile din jucarie inainte de incarcare. 

Folositi doar baterii de acelasi tip sau echivalent. 

Intotdeauna scoateti din produs, bateriile slabe sau descarcate. 

Scoateti bateriile daca produsul va fi depozitat o perioada mai lunga de timp. 

Depozitati bateriile la temperature camerei. 

Pentru a curati produsul, stergeti suprafata acestuia cu o carpa uscata. 

Va rugam sa pastrati instructiunile pentru referinte viitoare. 

 


