
BALENÍ OBSAHUJE
• 1x Inteligentní prasátko
  na peníze „POLICIE“

PARAMETRY

• Produkty jsou dostupné v čínštině. Anglicky dva módy po spuštění základního
  čínského módu.
• Když jsou zavřené dveře, můžete v klidu poslouchat hudbu. Také se můžete učit
  anglicky. Stiskněte klávesu „*“ pro přepnutí funkčních módů. 1 – svět dětských
  písní, 2 – školní příběh, 3 – zvířecí ráj, 4 – úplná sada hudebních nástrojů, 5 –
  anglické potěšení, 6 – kódový mód.
  Poznámka (pouze tři modely jsou anglicky: model dětských písní, hudební
  model a model hesla) (příběh 3: želva a králík závodí, vrána pije vodu, kočka
  rybaří) (6 druhů zvířecích parků: štěně, kotě, jehně, poník, ptáče, káčátko) (6
  druhů hudebních nástrojů: saxofon, housle, klavír, harmonika, kytara a varhany,
  Jak se máš? Rád tě poznávám.)
• Otevřete dveře: Dlouze stiskněte klávesu „#“ pro přepnutí čínského/anglického
  módu. Stiskněte klávesu „*“, můžete změnit heslo, stiskněte klávesu „#“ pro
  potvrzení, upravit úspěch. 
  Poznámka (po selhání energie dojde k návratu do původního módu)
• Podržte tlačítko „#“ po dobu dvou sekund, když jsou dveře zavřené, a zapne se
  světlo pro kontrolu bankovek nebo hvězdné světlo nebo stolní světlo. Pokračujte
  a stiskněte klávesu „#“ po dobu 2 sekund pro vypnutí světla (stiskněte pro jiné
  funkce produktu)

INSTRUKCE

Inteligentní prasátko na peníze „POLICIE“

INSTRUKCE

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCE

NÁVOD K NABÍJENÍ
• 2x AA baterie

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

• Nepoužívejte organické roztoky pro vyčištění krytu.
• Neukládejte produkt na vlhké místo ani jej nevystavujte slunci.

UPOZORNĚNÍ

ZÁRUKA

KONTAKT

• Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Nárok na ni můžete uplatnit u D4
  WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko. Můžete požádat o
  bezplatnou výměnu zboží či vrácení peněz v hodnotě nevyhovujícího produktu. 
  Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Doba použitelnosti
  produktu je 24 měsíců od jeho obdržení.

• Nekombinujte staré a nové baterie s jinými druhy baterií. Měly by být použity
  stejné baterie.
• Pokud produkt dlouho nepoužíváte, vyjměte prosím baterii, aby nevytekla.
• Ujistěte se prosím, že balení obsahuje důležité instrukce.

• Původní heslo je 0000, produkt s otisky prstů by měl spustit klíč otisku prstu pro
  otevření dveří, vstup hesla je správný, kontrolka svítí zeleně/modře a otevřou
  se dveře, produkt s otiskem prstu, systém spustí operaci pro potvrzení otisku
  prstu a otevře dveře.
• Vložte bankovku do vstupního otvoru produktu. Vstupní otvor by měl ověřit a
  automaticky přijmout bankovky i mince. (Zelené/modré světlo svítí, pokud
  šetříte peníze)
• Pokud zadáte třikrát za sebou špatné heslo, systém spustí alarm na 10 sekund.
  Blikání semaforu (pokud zapomenete heslo, můžete vypnout energii a
  resetovat to).

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