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ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: 
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FCC Δήλωση:  

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τους FCC κανονισμούς.  Η λειτουργία της μηχανής υπόκειται στις 

ακόλουθες συνθήκες: 

1. η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.  

2. η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένου 

παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό το μηχάνημα έχει 

δοκιμαστεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με την τάξη Β των digital συσκευών σύμφωνα με το 

part 15 των FCC κανονισμών. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική ασφάλεια 

ενάντια σε επιβλαβείς ραδιοφωνικές παρεμβολές. Αυτό το μηχάνημα παράγει, χρησιμοποιεί και 

μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοφωνικής συχνότητας, και σε περίπτωση που η 

εγκατάσταση δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβείς 

παρεμβολές στην ραδιοφωνική επικοινωνία.  

Ωστόσο, παρεμβολές μπορεί να υπάρξουν σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν το παιχνίδι  

δημιουργήσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική σας συχνότητα (μπορείτε να το ελέγξετε 

κλείνοντας το παιχνίδι ενώ προσπαθείτε να εντοπίσετε την πηγή της παρεμβολής), τα παρακάτω 

μπορεί να σας φανούν χρήσιμα: 

 Βάλτε σε διαφορετική φορά ή θέση την κεραία 

 Απομακρύνετε το παιχνίδι από το ραδιόφωνο/τηλεόραση  

 Συμβουλευτείτε έναν ειδικό  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλαγές, προσαρμογές ή τροποποιήσεις στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου την 

αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του πομπού (κρυστάλλου, ημιαγωγού κτλ) μπορεί να 

οδηγήσει σε παράβαση των FCC κανονισμών και πρέπει ρητώς να εγκριθεί από την Spin Master Ltd., 

αλλιώς ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει η συσκευή. 

 

  

 

Σελίδα 14 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:  

1.Ανοίξτε τη θύρα μπαταριών και με ένα εργαλείο Meccano. 2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε 

υπάρχουσα μπαταρία τραβώντας την από τη μία άκρη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή 

μεταλλικά εργαλεία για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε μπαταρίες. 3. Τοποθετήσετε τις 

μπαταρίες όπως δείχνει το διάγραμμα (+/-) μέσα στη θήκη μπαταριών. 4. 

Επανατοποθετήστε την θύρα μπαταριών. 5. Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες σας.  

 

 

 



 

Σελίδα 15 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MICRONOID 

Λειτουργία 8-Ball               Θέση OFF 

           

           

   

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία ΧΟΡΟΣ              Λειτουργία AUTONOMOUS 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Playback       Λειτουργίες 

Turn Right: στρίψε δεξιά     Record: Εγγραφή 

Forward : Μπροστά      Turn Left: Στρίψε Δεξιά 

(κρατήστε πατημένο για επίθεση) 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η λειτουργία 

επιτρέπει στο Micronoid  να 

απαντάει σε ερωτήσεις με 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  

Κάντε του μια ερώτηση 

τύπου ΝΑΙ ή ΟΧΙ και θα 

λάβετε μια ειλικρινή 

απάντηση, (είτε σας αρέσει 

είτε όχι). Να μιλάτε με 

δυνατή και καθαρή φωνή 

προς την κατεύθυνση που 

βρίσκεται,. 

 

Στη θέση αυτή σβήνει το Micronoid. 

Πριν τερματίσετε τη λειτουργία του, 

σιγουρευτείτε ότι έχετε τελειώσει 

το παιχνίδι σας ώστε να μη 

χαλάσουν οι μπαταρίες του.  

Βάλτε μουσική κοντά στο Micronoid 

και θα αρχίσει να χορεύει! Αν το 

αφήσετε σε αυτή τη λειτουργία για 

πολύ καιρό, μπορεί να αρχίσει να 

χορεύει στο δικό του ρυθμό 

Το Micronoid λειτουργεί αυτόνομα. 

Μπορεί να γελάει, μουρμουράει, 

χορεύει, τραγουδάει στο δικό του 

ρυθμό. Αν υπάρχει άλλο Micronoid 

κοντά μπορεί να αρχίσει να 

επικοινωνεί μαζί του και να 

χορεύουν στο δικό τους ρυθμό. 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 

Η επιλογή αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα βελάκι για να  

δημιουργήσετε το δικό σας βηματισμό και την ακολουθία κινήσεων  

του το Micronoid. Αν του μιλήστε όταν βρίσκεται σε αυτή  

τη λειτουργία, θα καταγράψει τη φωνή σας και θα επαναλάβει  

με τη δική του φωνή. 

 

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 

2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ 

3. ΠΑΤΉΣΤΕ PLAYBACK ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (L.I.M) 

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να γυρίσετε το κεφάλι και να  

καταγράψετε το δικό σας βηματισμό και τη δική σας ακολουθία  

κινήσεων. Αν μιλήστε στο Micronoid όταν βρίσκεται σε αυτή τη  

λειτουργία, θα καταγράψει τη φωνή σας και θα επαναλάβει με τη  

δική του φωνή. 

   

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 

2. ΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 

3. ΠΑΤΗΣΤΕ PLAYBACK ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 23-24 

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της λειτουργίας του, δεν πρέπει να τοποθετήσετε το 

προϊόν μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να ακολουθήσετε τους κανόνες 

ανακύκλωσης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος επιμόλυνσης του περιβάλλοντος 

και επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε το προϊόν στους ειδικούς κάδους  

ανακύκλωσης ηλεκτρικών προϊόντων ή επιστρέψτε το στο κατάστημα όπου το 

προμηθευτήκατε.   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 Απαιτούνται 4XAAA/LR03 1.5V αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται) 

 Οι μπαταρίες είναι μικρά προϊόντα 

 Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικες 

 Τοποθετήσετε τις μπαταρίες όπως δείχνει το διάγραμμα (+/-) μέσα στη θήκη 

μπαταριών 

 Αποσύρετε τις παλιές μπαταρίες από το παιχνίδι 

 Ανακυκλώστε τις μπαταρίες σας. 

 Συνιστάται η χρήση ίδιων ή παρόμοιου τύπου μπαταριών 

 ΜΗΝ καίτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαρροής 

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί ή διαφορετικούς τύπους 

μπαταριών  

 ΜΗΝ φορτίζετε τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

 ΜΗΝ επεμβαίνετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση.  Κρατήστε τις 

οδηγίες για μελλοντική χρήση. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι διαφορετικό από τις 

εικόνες. Η Meccano διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το www.meccano.com ανά πάσα 

στιγμή.  Το παιχνίδι θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από ένα ενήλικα για να διασφαλιστεί 

ότι δεν υπάρχει κάποια ζημιά ή κάποιος κίνδυνος. Τα παιδιά θα πρέπει να παίζουν υπό την 

επίβλεψη ενήλικα. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – περιέχει μικρά κομμάτια  

Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά 0-3 ετών 

 

http://www.meccano.com/

