
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА
• 1x Умна касичка

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Продуктите се предлагат на китайски. Английски - два режима, след
  стартиране на китайския режим, който е по подразбиране.
• Когато вратата е затворена, можете да слушате свободно музика.
  Можете също да научите английски. Задействайте функцията „*“ за
  обръщане на клавиатурата. 1 - детски песни, 2 – история за училище, 3 -
  рай за животните, 4 - пълен комплект музикални инструменти, 5 – учене
  на английски, 6 – режим с код. 
  Забележка (има само три режима на
  английски: детски песни, музика, с код) (история 3: състезанието между
  костенурката и заека, врана пие вода, котка и риба) (6 вида животни:
  кученце, коте, агне, пони, птица, патенце) (6 вида музикални инструменти:
  саксофон, цигулка, пиано, хармоника, орган на китара и туба. Как сте?
  Приятно ми е да се запознаем.)
• Отворете вратата: Задръжте бутона „#“, за да превключите от китайски
  на английски. Натиснете бутона „*“, за да промените паролата и натиснете
  клавиша „#“, за да потвърдите, успешна промяна. 
  Забележка (връща се в първоначалния си режим, ако има прекъсване на
  захранването)
• Задръжте бутона „#“ за 2 секунди, когато вратата е затворена и 
  ветлината за проверка на банкнотите или звездичките или масата ще
  светнат. Продължете да натискате бутона „#“ за 2 секунди, за да
  изключите светлината (натиснете различните функции на продукта)

УКАЗАНИЯ

Умна касичка

УКАЗАНИЯ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ

УКАЗАНИЯ

КАК СЕ НАЧИНЯВА
• 2x AA батерия

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

• Не използвайте органични разтвори за почистване на корпуса.
• Не поставяйте продукта на влажно място и не излагайте на слънце.

ВНИМАНИЕ

ГАРАНЦИЯ

КОНТАКТ

• Гаранцията е валидна за 24 месеца от датата на покупката. Можете да
  заявите гаранцията си от D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje,
  Slovenia, като поискате безплатна подмяна или възстановяване на
  стойността на неподходящия продукт. Изпратете ни имейл с номера на
  поръчката и датата на покупка. Продуктът има срок на годност 24 месеца
  от датата на получаване.

• Не смесвайте стари или нови батерии с различни видове батерии. Трябва
  да се използват същите батерии.
• Когато не се използва дълго време, моля, извадете батериите, за да няма
  изтичане.
• Моля, уверете се, че опаковката съдържа важни инструкции.

• Първоначалната парола е 0000, продуктът с пръстов отпечатък ще
  задейства бутона за пръстови отпечатъци, за да отворите вратата,
  трябва да въвеждете правилната парола, индикаторът ще светне в
  зелена / синя светлина и вратата ще се отвори, при продукта с пръстов
  отпечатък, системата ви подкани да сложите пръста си, за да може
  отпечатъка да се потвърди и вратата да се отвори.
• Поставете банкнотата в отвора. Машината автоматично ще дръпне
  банкнотата и монетите. (Зелената/синята лампичка е светната, когато
  спестявате пари)
• Ако въведете грешна парола три пъти подред, системата ще пусне
  аларма за 10 секунди, е светлините ще мигат (ако забравите паролата,
  можете да изключите и така да нулирате).

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia
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