
Το πακέτο περιλαμβάνει
• 1x Το πακέτο 
περιλαμβάνει

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Κινεζικά. Δύο λειτουργίες στα Αγγλικά,
  μετά την έναρξη της προεπιλεγμένης λειτουργίας στα Κινεζικά.
• Όταν η πόρτα είναι κλειστή, μπορείτε να ακούτε μουσική χαλαρά.
  Μπορείτε επίσης να μάθετε Αγγλικά. Ενεργοποιήστε “*” την κατάσταση
  λειτουργίας μετατροπής κλειδιού. 1-παιδικός κόσμος τραγουδιών,
  2-σχολείο ιστορίας, 3-παράδεισος ζώων, 4- πλήρες σετ Μουσικών
  Οργάνων, 5-αγγλικός φωτισμός, 6-λειτουργία κωδικού.
  Σημείωση (υπάρχουν μόνο τρία μοντέλα στα Αγγλικά: μοντέλο παιδικών
  τραγουδιών, μοντέλο μουσικής, μοντέλο κωδικού πρόσβασης) (ιστορία 3:
  η χελώνα και ο αγώνας κουνελιών, το κοράκι πίνει νερό, το γατόψαρο) 
  (6 είδη πάρκων ζώων: κουτάβι, γατάκι, αρνί, πόνυ, πουλί, παπάκι) (6 είδη
  Μουσικών Οργάνων: σαξόφωνο, βιολί, πιάνο, φυσαρμόνικα, κιθάρα και
  πνευστό όργανο, Πώς είσαι; Χαίρομαι που σε γνωρίζω.)
• Ανοίξτε την πόρτα: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο “#” για εναλλαγή
  της λειτουργίας Κινεζικών/Αγγλικών. Ενεργοποιήστε το πλήκτρο “*”,
  μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε το πλήκτρο "#"
  για επιβεβαίωση, τροποποίηση της επιτυχίας.
  Σημείωση (επιστροφή στην αρχική λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος)
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “#” για 2 δευτερόλεπτα όταν η πόρτα
  είναι κλειστή και η λυχνία ελέγχου χαρτονομισμάτων ή το φως αστεριού ή
  το επιτραπέζιο φως θα ανάψει. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο “#” για 2
  δευτερόλεπτα για να σβήσετε το φως (πατήστε διαφορετικές λειτουργίες
  προϊόντος)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Έξυπνος κουμπαράς «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ
• 2x AA μπαταρία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Μη χρησιμοποιείτε οργανικά διαλύματα για να καθαρίσετε το περίβλημα.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό μέρος, ή μην το εκθέτετε στον ήλιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να
  διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
  Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της
  αξίας του ακατάλληλου προϊόντος. Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό
  παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24
  μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

• Μην αναμιγνύετε παλιές ή νέες μπαταρίες με διαφορετικούς τύπους
  μπαταριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μπαταρία.
• Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε
  αφαιρέστε την μπαταρία, ώστε να μην έχει διαρροή η μπαταρία.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει σημαντικές οδηγίες.

• Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 0000, το προϊόν με δακτυλικό
  αποτύπωμα ενεργοποιεί το κλειδί δακτυλικών αποτυπωμάτων για να
  ανοίξει η πόρτα, η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης είναι σωστή, η ένδειξη
  συστήματος με πράσινο/μπλε φως ανάβει και ανοίγει την πόρτα, το
  προϊόν με δακτυλικό αποτύπωμα, το σύστημα θα πατήσει την προτροπή
  λειτουργίας για επιβεβαίωση του δακτυλικού αποτυπώματος και άνοιγμα
  της πόρτας.
• Εισαγάγετε το χαρτονόμισμα στην είσοδο χαρτονομισμάτων του
  προϊόντος. Η είσοδος χαρτονομισμάτων θα πρέπει να δοκιμάζει και
  νααπορροφά αυτόματα το χαρτονόμισμα και το νόμισμα. (Το
  πράσινο/μπλε φως ανάβει όταν εξοικονομείτε χρήματα)
• Εισαγάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές στη σειρά, το
  σύστημα θα ειδοποιήσει για 10 δευτερόλεπτα, το φανάρι αναβοσβήνει
  (εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε
  και να επαναφέρετε).

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