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PRODUKTO PAVADINIMAS 

Interaktyvus krepšinio rinkinys 

PRODUKTO KODAS 

19211 

NAUDOJIMAS 

Suteikia teigiamą atlygį, kai kamuolys sėkmingai įmestas į krepšinio lanką. 

KOMPLEKTĄ SUDARO 

1 x interaktyvus krepšinio komplektas 

1 x 9 V kvadratinė baterija 

APRAŠYMAS 

Maža balta stačiakampio formos garso efektų dėžutė turi įmontuotą artumo jutiklį, kuris 

nustato krepšinio kamuolio buvimą. Vienas iš kelių teigiamo atlygio garsų, pasirinktų 

atsitiktine tvarka, groja, kai kamuolys sėkmingai metamas į lanką. Šiam gaminiui 

reikalinga 1 x 9 V kvadratinė baterija (pridedama). 

KOMPLEKTĄ SUDARO 

1 x mažas spalvų kubas 

1 x siųstuvo modulis (su PP3 9v baterija) 

1 x valdymo blokas (imtuvas; baltas blokas; galima rasti kubo viduje) 

1 x maitinimo šaltinis 

VALDYMO INSTRUKCIJOS 

BATERIJOS ĮDIEMIMAS 

• Stumkite, kad atidaryti baterijų skyrių, esantį garso efektų dėžutės gale. Jei norite 

pilnai pasiekti baterijos skyrių, gali tekti pasukti baltą kilpinį lanko spaustuką 90 

laipsnių kampu. 

• Įkiškite bateriją į jungtį ir įstatykite į baterijos skyrių. Uždėkite baterijos laidus ant 

baterijos viršaus ir vėl uždėkite baterijos skyriaus dangtelį. 

GARSO EFEKTO DĖŽUTĖS PRITVIRTINIMAS PRIE KREPŠINIO LANKO 

• Atsukite du varžtus nuo balto lanko kilpinio spaustuko. Nuimkite baltą plastikinį lanko 

spaustuką. 

• Pritvirtinkite baltą lanko kilpinį spaustuką aplink grindų krepšinio lanką šalia vienos iš 

kojų. 

• Vėl prisukite dvi baltas lanko kilpinio spaustuko puses ir įsitikinkite, kad garso efektų 

dėžė atsiremia į vieną iš lanko kojų, o galinis juodas jutiklis yra virš lanko rėmo. Šioje 

padėtyje „Rompa®“ logotipas etiketėje bus viršuje. 



                                                           

 

VALDYMAS 

Įdėjus bateriją ir pritvirtinus garso efektų dėžę prie krepšinio lanko, Interaktyvus krepšinio 

rinkinys yra paruoštas naudoti. 

Tiesiog pasukite įjungimo / išjungimo (garsumo) rankenėlę garso efektų dėžutės priekyje 

pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte dėžutę ir pasirinktumėte norimą garsumo lygį. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Dydis: 111 x 83 x 38mm 

Įvestis: 1 x 9 V kvadratinė baterija 

SAUGA 

1. Visada prižiūrėkite šio produkto naudojimą. 

2. Garso efektų dėžutė turi būti naudojama sausoje aplinkoje. 

3. Aplinkos temperatūra neturi viršyti 40ºC. 

 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti 

instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com 

INTERAKTYVUS KREPŠINIO RINKINYS 19211  

Autorių teisės ROMPA® Ltd 
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