
Oficiālais distributors Smartmom
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Telefons: +371 202 32 164 

Garanja 2 gadi

Prece atbilst 
starptauskajiem 
standarem:Alilo Digital Technology Co., Limited

Adrese: Unit A3, 9/F Silvercorp Internaonal Tower
707-713 Nathan Road, MongKok, Kowloo, Hong Kong
E-pasts: alilo@alilo-world.com
Vietne: hp://www.alilo-world.com

Produkta nosaukums: 

UVT:

Adrese un telefons:

Iegādes datums:

Veikals:

Veikala vietne:

Daudzfunkcionalitāte: atskaņo mūziku, lasa stāstus, ieraksta bērnu vai Jūsu balsi, 

tostarp, pārvēršas nakts apgaismojumā!

Bērniem: izveidots tā, lai bērni intuivi apgūtu operācijas, un vadība būtu ērta 

mazajām rociņām.

Drošība: nav asu stūru, ausņas ir darinātas no droša RoHS silikona, bet hi-fi 

skaļrunis ir izveidots tā, lai ktu pasargāta bērnu dzirde.

VienkāVienkārša vadība: lielisks podziņu dizains.

Atjaunināšana: saturs var kt atjaunināts atbilstoši bērna vecumam un vēlmēm.

Ilgmūžība: ABS plastmasas triecienizturīgā konstrukcija ir 30 reizes izturīgāka nekā 

parastā plastmasa. Un akumulatora baterija.

Atmiņas karte: iebūvēta Micro SD karte (iespējams palielināt līdz 8 GB). 

Ieslēgšana un turpināšana: unikālā ieslēgšanas un turpināšanas funkcija saglabā 

atmiņā to vietu, kur ka pārtraukta klausīšanās izslēgšanas brīdī, un 

turpina turpina atskaņošanu no a ecīgās vietas.

Bērnu aizsardzība: visu pogu atslēgšanas iespēja, lai mazuļi nevarētu tās lietot.

Izstrādājuma izmēri: 21.5 cm x 11.5 cm x 8 cm.

Alilo un distributori ir gatavi izstrādāt augstas kvalitātes produkciju mazuļiem un bērniem. Mēs garantējam 
mūsu izstrādājumu kvalitā 2 gadu garumā no pirkuma veikšanas dienas (Pirkuma fakta apliecināšanai 
nepieciešams čeks). Ja šajā laika posmā ks konstatēts jebkāda veida defekts, tad mēs bez maksas 
izstrādājumu saremontēsim vai to apmainīsim. Jāteic, ka garanja nea ecas uz radušos defektu, kas radies 
nepareizas lietošanas, instrukciju neievērošanas, izmaiņu ieviešanas un standarta nolietojuma rezultātā.

UZMANĪBU

Īpatnības

Garanjas talons

Baterijas drīkst uzlādēt kai pieaugušie vai bērni, kuri ir sasnieguši 8 gadu vecumu. 

Rotaļlietu nedrīkst pieslēgt lielākam barošanas avotu skaitam, 
kas pārsniedz rekomendējamo. (ieteicamais skaits- 1)

Uzlādes ierīci regulāri jāpārbauda, vai nav redzami kabeļa, korpusa un citu sastāvdaļu 
bojājumi. To nedrīkst lietot iekams visi bojājumi neks novērs.

Turot noteiktā aālumā no bērniem, laikā, kad ir ieslēgts nakts 
apgaismojumsapgaismojums vai skaļruņa skaņa.

Pārbaudiet vai Micro SD kartē trīs mapes ir nodēvētas eši šādi:
«STORY», «MUSIC» un «CUSTOM».

Pārbaudiet vai Micro SD kartes pieslēgvietas skrūve vienmēr ir pienācīgi pievilkta.

Neuzlādējiet akumulatoru ilgāk par 6 stundām. Lūdzam izmantot kai oriģinālo lādētāju.

Kas atrodas kastē:
1.  Mīļzaķīs Alilo
2. USB kabelis
3. Micro SD karte (iebūvēta)
4. Instrukcija un
garanjas talons

Kā formatēt Micro SD kar

1. Neizdodas ieslēgt zaķi.
• Pārbaudiet un pārlieciniees, vai nav izlādējies akumulators;
• Pieslēdziet pie datora un pārbaudiet vai Micro SD kartē ir neatbalstāmi faili.

2. Ieslēgtam zaķim nav skaņas.
• Izmantojiet skaņas regulatoru (astes izskatā);
• Pārbaudiet, ka Micro SD kartē esošie faili ir kai atbalstāma formāta;
•• Pārbaudiet, ka Micro SD kartē ir trīs mapes ar konkrē šādiem nosaukumiem: 
"MUSIC",  "STORY" un "CUSTOM ".

3. Nav iespējams uzlādēt.
• Pārbaudiet, ka barošana ir atslēgta;
• Pārbaudiet USB kabeli un USB pieslēgvietu, pārlieciniees, ka nav vērojami 
kādi fiziski defek.

4. Neizdodas veikt failu kopēšanu Micro SD kartē
•• Pārbaudiet, ka Micro SD karte ir formatēta FAT32 un ir korek pievienota 
kartes pieslēgvietai. 

5. Nesanāk atskaņot ierakstās balsis
• Pieslēdziet zaķi datoram un pārbaudiet vai mapē „VOICE” ir faili;
• Pārlieciniees, ka „VOICE” mapē esošie faili ir atbalstāmajā formātā ( . WAV).

6. Kādā secībā ks atskaņo faili?
• Faili ks atskaņo atbilstoši secībai, kādā e ka iekopē Micro SD kartē. 
JJa Jūs vēlaes, lai Jūsu ieraks ktu atskaņo noteiktā secībā, lūdzu, iekopējiet 
ierakstus atmiņas karte secīgi vienu pēc otra.

1. Izslēdziet zaķi un pieslēdziet to pie datora ar Mini USB kabeļa starpniecību. 
2. Divreiz noklikšķiniet uz DATORS un atrodiet “USB Drive”.
3. Noklikšķiniet labo tausņu uz “USB Drive” un izvēliees ” Format”, izvēloes “FAT 32” par 
failu sistēmu.
4. Pēc tam šajā USB ierīcē izveidojiet trīs mapes, tās nodēvējot: STORY, MUSIC, CUSTOM.

Uzmanību: Pēc formatēšanas ks izdzēs visi da.
Lūdzu, nepieciešamības gadījumā, iepriekšēji izveidojiet failu rezerves kopijas.

Balss ieraksta formāts: .wav
Atbals e failu formā: .mp3
USB pieslēgvieta: standarta Mini USB 
pieslēgvieta.
Atmiņa: iebūvēta Micro SD karte (līdz 8 GB).
MMateriāls: RoHS silikons (ausis un pogas), 
augs izturīga ABS plastmasa (ķermenis un 
galva).

UZMANĪBU!
Šis izstrādājums nav ūdensnecaurlaidīgs. Tas 
nedrīkst kontaktēes ar ūdeni vai kādu citu 
šķidrumu. Novērsiet smagumu iedarbību, ešu 
saules staru un augstu temperatūras apstākļu 
iedarbību. Iesaiņojumu un instrukciju ir jāsaglabā, 

jo tur atrodas svarīga informācija.

Specifikācijas

Ātri nospiežot pogu       sākas ieraksta 
veikšana. Pēc tam ātri nospiediet                  
lai saglabātu un atskaņotu esošo ierakstu. 
Ātri nospiediet jebkuru pogu, lai saglabātu 
ierakstu un izietu. Turot ilgāk nospiestu
pogu    sāksies failu atskaņošana, kas ir 
ieraks  mapē

Funkcijas

Skaļuma regulators

Mini USB pieslēgvieta

Iepriekšējais

Stās

Individuāls

Ieraksts

Nākamais

Atskaņošana/Pauze/Bērnu aizsardzība 

Mūzika

Naktslampa

Uzlādes indikators

Ieraksta indikators

Mikrofons

Zaķa ieslēgšana /
izslēgšana
Micro SD kartes
pieslēgvieta

(uzlāde, atjaunināšana)

Ātri nospiežot, lai veiktu
pāreju uz iepriekšējo  ierakstu

Ātri nospiežot akvizējas
stāstu režīms

Ātri nospiežot akvizējas
individuālais režīms

Ātri nospiežot izslēdz/ieslēdz naktslampu

Ātri nospiežot akvizējas mūzikas režīms

Ātri nospiežot: atskaņošana/pauze. Turot
nospiestu: visu pogu ieslēgšana/ izslēgšana

Ātri nospiežot – ek atskaņots nākamais ieraksts

Uzlādes laikā izgaismojas sarkanā krāsā
un izdziest pilnīgas uzlādes gadījumā.

Zaļš

Kompānija Alilo Digital Technology Co., Limited un tās distributori neuzņemas atbildību par šajā instrukcijā

iespējamām kļūdām. Ražojuma ārējais izskats un specifikācijas var kt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MĪĻZAĶĪTIS G6 
INSTRUKCIJA

12 mēneši 


