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6. KULLANIM ŞARTLARI
1. Hava durumu. Yağmurlu ve -20’C derecesi altına düşen havada

cıhazın kullanılmaması önemle tafsiye ediliyor.
Maketin içine suyun girmesini önleyin. Eğer su girme durumu
olursa - kullanmayı durdurunuz, 2 saaten az olmamak şartıyla oda
sıcaklığında cıhazı kurutunuz.
-20’C derecesi altına düşen havada kullandıysanız hiç bir şekilde
hemen cıhazın pillerini sarj etmeyiniz. Önce cıhazın elekroniğini
ısıtmanız gerikiyor, ve aniden değişen hava koşulları sonucu ortaya
çıkan nemi kurutmanız lazımdır.
2. Piller. «HİTMAN serisi PRACTİCAL» oyun ekipmanı lityum

piller (Li+, aküler) ile çalışmakta. Pillerin sarj etmek için universal
Li+ sarj makinesini kullanmanız gerekiyor.
İlk önce sarj makinesini oyuncak silaha takınız sonradan prize
takınız.
Özel indikatör ile sarj etme sürecini kontrol edebilirsiniz. Eğer
pillerin sarjı bitmişse – LED ışık kırmızı ışıkla yanıyor; sarjın dolu
olması halinde ise ışıklar yeşil ısıkla yanıyor.
Dikkat! - sürekli denetleyerek 0’C derecesi altına düşmeyen
ortam sıcaklığında ve 2 saatten fazla olmamak şartıyla oyun
ekipmanını kullandıktan sonra hemen sarj etmeniz gerekiyor.
3. Kafa bantı.

Kafa bantların kullanımı sırasında cıhazın
elektroniğini nemden koruyan hijyenik manşet ile birlikte
kullanılması gerekiyor. Eğer oyun sırasında kafa bantı ıslanmışsa
cıhazın elekrtoniğin bozulma ihtimali yükselir, böyle duruma
düşmemek için kafa bantını hemen kurutunuz.
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Bunun dışında kafa bantı kullanımı sürecinde sensörlerini
koruyan kapakların mekanik kırılma durumuyla karşılabilirsiniz.
Bu durumda, hemen oyundan sonra 80 dakika içinde kapakların
değiştirilmesi gerekiyor.
Hava sıcaklığı +18’C den +30’C kadar dereceli, bağlı nem oranı
45% ten 65% kadar ve havalandırılan bir yerde cıhazın
saklanması gerekmektedir.
Сıhazı sadece sarjlı halinde saklayınız (pillerin anma
geriliminde).
1. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üretici firma tüketicinin «LASERWAR» sahsi oyun ekipmanını
kullanım şartlarına uygun olarak kullanması şartıyla cıhazın
güvencesini garantiliyor. Üretici firma tüketicinin sahsi oyun
ekipmanını nakliye, saklama kurallarına ve kullanım şartlarına
uyması şartıyla ve arızalı sahsi oyun ekipmanını Rusya
Federasyonu, Smolensk şehrine kadar nakliye ücretleri ve kargo
masrafları üstlenmesi halinde ücretsiz olarak değiştirme veya
malın tamir ve onarım edilmesini garantiliyor.
IR modülleri, hoparlörler, piller için Garanti süresi 14
GÜNDÜR.
DİKKAT! Pillerin yanlış kullanım sonucu ve kullanım
şartlarına aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalanan
piller garanti kapsamı dışındadır.
Üretici firma www.laserwar.ru web sitesinden «LASERWAR»
şirketin lasertag ekipmanları ile ilgili daha detaylı ve kapsamlı
kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
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Garanti süresi içerisinde yapılan tamir ve onarım hakkında
bilgiler (yetkili servis merkezi tarafından doldurulur)
Tarih:__________
Yapılan tamirler:

Tarih:__________
Yapılan tamirler:

4. CIHAZIN TANIMI VE CALIŞMASI
4.1 CIHAZ
Lasertag oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL» iki
bölümden oluşuyor- ışık ses tabancası ve sensörlü kafa bantı.
Cıhazın kafa bantı ile baglantısı Bluetooth teknolojisi ile
gerçekleşiyor.
Oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL», aşağıdaki 1 nolu
şemada gösterilmiştir:

Servis merkezinin mühürü

Servis merkezinin mühürü

Tarih:__________
Yapılan tamirler:

Tarih:__________
Yapılan tamirler:

Servis merkezinin mühürü

Servis merkezinin mühürü

Tarih:__________
Yapılan tamirler:

Tarih:__________
Yapılan tamirler:

Servis merkezinin mühürü

Servis merkezinin mühürü

Şema № 1

1 – optik sistem.
2 – ek cıhazların kurulumu (takılması) için şeritler.
3 – sanjor değiştirme tetiği
4 – sarj etme yuvası.
5 – cihazı calıştırma düğmesi.
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4.2 OYUN EKİPMANIN TAKTİK- TEKNİK
ÖZELLİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Taktik-teknik
özelliklerin
değiştirilmesi
konfiguratör» adlı ayar programı ile yapılıyor.

«LASERTAG-

«LASERTAG-konfiguratör» programının dış görünümü aşağıdaki №1 resimde gösterilmiştir.
Resim 1

Eğer bilgisayarınızda Bluetooth-adaptörü yerleşik değil ise,
bilgisayarınıza Bluetooth bağlayın; silahı açınız. Kafa bantını
acmanıza gerek yok.
LASERTAG-konfiguratör`ün ana sayfasında etkin Bluetooth
baglantısı ve bağılı olan cihazların sayısı görünecek. Kullanmak
istediğiniz cihazı seçiniz ve «Yazdır» duğmesini tıklayın. Açılan
pencerede bütün etkin bağlantılar görünecek, ayrıca onların IDleri, silah türleri, yenilenme sürümü, seri numaraları da
görünecektir. Eger etkin bağlantılar bulunmazsa, «yenile»
duğmesini tıklayınız.
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Garanti şartları
1. İş bu garanti belgesinde ürünün satış tarihi ve servis
merkezi tarafından onaylanmış olarak sunulması halinde
garanti güç kazanır.
2. Sadece
«LASERTAG» Limited Şirketinin yetkili
satıcısından veya yetkili distribütörlerden satın alınmış
ürünler için garanti yükümlülükleri geçerlidir.
3. Garanti kapsamı dışında kalan arızalar aşağıdaki gibi:
- malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanmasından doğan arızalar;
- mekanik arızalar;
- ürünün içine yabancı cisimlerin ve sıvı maddelerin
girmesi sonucunda doğan arızalar;
- hayvanların faaliyetleri sonucunda;
- belirtilen adımlara yetkisiz kişilerin tarafından ürünün
içinde bulunan detaylara yetkisiz erişimin sonucunda
doğan arızalar;
- yanlış ve uygun olmayan koşullar altında kullanımı
sonusunda doğan arızalar;
- mücbir sebep sonucu (tabii afet, yangın, kaza v.s.);
- anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı
elektrik tesisasından ve/veya hatalı kullanım sonucu
oluşan arızalar;
4. Garanti belgesinin kayb olması halinde yeni garanti
belgesi verilmemektedir.

9

Kullanmak istediğiniz oyun ekipmanını, cihaz tanımının sol
tarafindaki doğrulama düğmesini tıklayarak seçiniz. «Yazdır»
düğmesini tıklayın. Ayarların kaydedildikten sonra oyun ekipmanınızı yeniden çalıştırın.
Değerli müşterimiz!
«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ Sizlere selamını iletiyor ve
ürünümüzü tercih ettiğiniz için Size teşekkür ediyor ve satın alınan
ürünün Sizlere zevk getireceğinden ve uzun süre çalışacağından
emin ediyor. Bu Garangi belgesi «Tüketicilerin hakların
korunması hakkında” Rusya Federal Kununun hükümleri
kapsamında ürüne garanti sorumluluğunu yükler.
Garanti koşullarına uyulması şartıyla garanti süresi malın satın
alma tarihinden itibaren başlar ve 18 aydır.
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4.3.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

«HİTMAN serisi PRACTİCAL» oyun ekipmanını aktif hale
getirmek için, silahı ve kafa bantını çalışrırınız. Onlar birbirine
bağlanarak, bekleme süresine geçicekler- kafa bantın LED`leri
sık sık yanıp sönmeye başlayacaktır. Sonra uzaktan kumandayı
cıhazlara doğrultarak «New game» tıklayıp aktif hale getiriniz.
Cihaz calışmaya hazır durumunda.
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7. İLETİŞİM

1. CIHAZIN KULLANIMI
Oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL» - lasertag oynamak
icin kullanılan ışık-ses tabancasıdır.

e-mail:
info@laserwar.ru

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık

0,72 kg

Uzunluk

32,5sm

support@laserwar.ru

Li+;

Pil türü

7,4 V; 800 mAh

Sarj tipi

Otomatik, Li+

Calışma süresi

10 saata kadar

Optimal ateşleme mesafesi

2.

Skype:
info-laserwar.ru
support-laserwar.ru

LASERTAG- konfigüratör

3. TESLİM EDİLEN EKİPMANIN İÇERİĞİ
1.

Satış tarihi: _______________

80 m

Yazılım programı

№

web site adresi:
www.laserwar.ru

Urünün adı
Işık-ses tabancası
Kullanım kılavuzu

Ölçu birimi
tane
tane

2

Miktar
1
1

_____________________
imza

MÜHÜR

Ürün versiyonu:

Seri No:

v.7 Smart LT
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