
A CSOMAG TARTALMA 
• 1x Intelligens malacpersely
  “RENDŐRSÉG”

MŰSZAKI ADATOK

• A termékek kínai nyelven állnak rendelkezésre. Angol második mód, az
  alapértelmezett kínai mód elindítása után.
• Amikor az ajtó be van csukva, szabadidejében zenét hallgathat. Tanulhat angolul
  is. A „* ” gomb szolgál átváltási funkcióval. 1- gyermek dalok világa, 2- története
  iskolája, 3- állatok paradicsoma, 4 - teljes hangszerkészlet, 5- angol 
  megvilágosodás, 6- kód üzemmód.
  Megjegyzés (angolul csak három mód létezik: gyermek dalok világa, zenei mód,
  kód üzemmód)(3. történetek): a teknős és a nyúl versenye, a varjú vizet iszik, a
  macska halászik) (6 fajta állatpark: kölyökkutya, kiscica, bárány, póni, madár,
  kiskacsa) (6 féle hangszer: szaxofon,hegedű, zongora, szájharmonika, gitár és
  orgona, Hogy vagy? Örülök, hogy megismertelek.)
• Nyissa ki az ajtót: Hosszan nyomja meg a „#” gombot a kínai/angol mód
  átkapcsolásához. Nyomja meg a „*” gombot, megváltoztathatja a jelszót, majd a
  megerősítéshez nyomja meg a „#” gombot, sikerrel módosította. 
  Megjegyzés (áramkimaradás után visszatér az eredeti üzemmódba)
• Tartsa lenyomva 2 másodpercig a „#” gombot, ekkor az ajtó bezáródik, és a
  bankjegy-ellenőrző lámpa, csillag- vagy asztali lámpa világít majd. A lámpa
  kikapcsolásához 2 másodpercig nyomja tovább a „#” gombot (nyomja meg a
  különböző termékfunkciókat)

UTASÍTÁS

Intelligens malacpersely “RENDŐRSÉG”

UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

UTASÍTÁS

HOGYAN KELL TÖLTENI
• 2x AA akkumulátor

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Ne használjon szerves oldatokat a termék tisztításához.
• Ne tegye a terméket nedves helyre, és ne tegye ki napfénynek.

FIGYELMEZTETÉS

ZÁRUKA

KAPCSOLAT

• A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A jótállást az alábbi cégtől
  kérheti: D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia, kérheti a nem
  megfelelő termék ingyenes cseréjét, vagy értékének visszatérítését. Küldjön
  nekünk egy e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék
  eltarthatósága a termék átvételétől számított 24 hónap.

• Ne keverje a régi és az új elemeket különféle típusú elemekkel. Ugyanolyan
  akkumulátorok használhatók.
• Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, hogy az ne 
  szivárogjon.
• Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmazza-e a fontos utasításokat.

• A kezdeti jelszó 0000, az ujjlenyomattal ellátott terméknek az ujjlenyomat-
  billentyűvel ki kell nyitnia az ajtót, ha a jelszó bevitele helyes, a rendszer 
  zöld/kék jelzőfénye világít, és az ajtó kinyílik, az ujjlenyomattal ellátott
  terméknél a rendszer feldobja a lehetőséget az ujjlenyomat megerősítéséhez
  és az ajtó kinyitásához.
• Helyezze be a bankjegyet a termék pénzbehelyező nyílásába. A bemeneti
  nyílás leellenőrzi és automatikusan beveszi a bankjegyet és az érmét. (A
  zöld/kék fény világít, amikor pénzt takarít meg)
• Ha háromszor egymás után rossz jelszót ad meg, a rendszer 10 másodpercig
  riasztani fog, villog majd a jelzőlámpa (ha elfelejtette a jelszót, kikapcsolhatja és
  visszaállíthatja az eredeti beállítást).

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