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βοηθήστε το παιδί σας

να βρει το δρόμο της επιστροφής

Βοηθήστε το παιδί σας να βρει το δρόμο της επιστροφής
• Καταχωρίστε το όνομα του παιδιού σας και το δικό σας τηλέφωνο ή διεύθυνση
• Κουμπί αναπαραγωγής ‘Address’ σε εσοχή

Εύκολο και άνετο στο φόρεμα
• Προσαρτήστε το σε ρούχα ή τσάντα για να το έχετε πάντα μαζί σας

Αξιοπιστία και ηρεμία
• Διασφαλίζει ότι το παιδί δεν μπορεί εγγράψει μήνυμα πάνω από το δικό σας

Απόλυτα ασφαλές για παιχνίδι
• Συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά πρότυπα παιχνιδιών και ασφαλείας



 Εγγραφή σημαντικών στοιχείων
Αν το παιδί σας χαθεί και χρειάζεται βοήθεια για 
να σας βρει, είναι καλό να ξέρετε ότι έχει πάνω του 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Ψηφιακή εγγραφή πληροφοριών
Η ψηφιακή εγγραφή φωνής παρέχει ένα γρήγορο, 
ασφαλή και εύκολο τρόπο να ηχογραφήσετε τα 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Προσαρτάται εύκολα στα ρούχα του 
παιδιού σας
Για να είστε σίγουροι ότι το έχετε πάντα, χωρίς να 
σας εμποδίζει.

Προστασία από αθέμιτη διαγραφή 
εγγραφής
Πρέπει να εισάγετε ένα αιχμηρό μολύβι για να 
ενεργοποιήσετε την εγγραφή, ενώ είναι αδύνατο 
για το παιδί σας να διαγράψει, να αλλάξει ή να 
γράψει άλλο μήνυμα επάνω στο ψηφιακό μήνυμά 
σας.

Πληροί τα πρότυπα για παιχνίδια
Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
παιχνιδιών έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για να 
διασφαλιστεί ότι πληρούν τους σχετικούς κανόνες 
και ότι είναι απόλυτα ασφαλή.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Συμμορφώνεται με: Κανονισμός παιχνιδιών ΕΕ & 
ΗΠΑ

Εγγραφή ήχου
• Χρόνος εγγραφής: μέχρι 20 δευτ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρία
• Εγχειρίδιο χρήσεως

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: GP76A
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 50 ώρα(ες)
• Με δυνατότητα αφαίρεσης/αντικατάστασης
•

Προδιαγραφές
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