
OPAKOWANIE ZAWIERA
• 1x Inteligentna skarbonka
  „POLICJA”

SPECYFIKACJE

• Produkty są dostępne w języku chińskim. Język angielski funkcjonuje w dwóch
  trybach po włączeniu domyślnego trybu chińskiego.
• Kiedy drzwi są zamknięte, możesz słuchać muzyki do woli. Możesz także uczyć
  się angielskiego. Przełącz przycisk funkcji „*”. 1 – Świat dziecięcych piosenek, 
  2 – Historyjki szkolne, 3 – Raj zwierząt, 4 – Pełen zestaw instrumentów
  muzycznych, 5 – oświecenie angielskie, 6 – tryb kodu.
  Uwaga (po angielsku funkcjonują tylko trzy modele: piosenka dziecięca, muzyka,
  hasło). (historia 3: wyścig żółwia i zająca, krowa pije wodę, ryba kot) (6 rodzajów
  parków zwierzęcych: szczeniak, kociak, cielątko, kucyk, ptak, kaczątko) (6
  rodzajów Instrumentów Muzycznych: saksofon, skrzypce, fortepian, harmonijka
  ustna, gitara i organy piszczałkowe. Jak się masz? Miło cię poznać.)
• Otwórz drzwi: Wciśnij i przytrzymaj przycisk „#” aby przełączyć tryb chiński/
  anielski. Wciśnij przycisk „*” aby zmienić hasło, a następnie przycisk „#” by
  potwierdzić, zmodyfikuj sukces.
  Uwaga (powrót do oryginalnego trybu po awarii zasilania)
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk „#” przez 2 sekundy z zamkniętymi drzwiami, aż
  załączy się lampka inspekcji banknotu lub gwiazdki lub stołowa. Kontynuuj
  wciskanie przycisku „#” przez 2 sekundy aby wyłączyć światło (różne funkcje
  produktu),

INSTRUKCJE

Inteligentna skarbonka „POLICJA”

INSTRUKCJE

JAK UŻYWAĆ

INSTRUKCJE

JAK ŁADOWAĆ
• 2x AA baterii

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

• Nie używaj organicznych roztworów do czyszczenia obudowy.
• Nie umieszczaj produktu w wilgotnym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie
  słońca.

UWAGA

GWARANCJA

KONTAKT

• Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o
  gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając
  bezpłatnej wymiany lub zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu. Wyślij nam
  e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. Produkt ma trwałość 24 miesięcy od
  daty otrzymania produktu.

• Nie mieszaj starych ani nowych baterii z różnymi typami baterii. Można używać
  tych samych baterii.
• Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby zapobiec
  wyciekom.
• Upewnij się, że opakowanie zawiera ważne instrukcje.

• Domyślne hasło to 0000. Produkt z odciskiem palca przełączy klucz odciska
  palca aby otworzyć drzwi. Jeżeli hasło jest poprawne, system zaświeci się na
  zielono/niebiesko i otworzy drzwi. W przypadku produktu z czytnikiem linii
  papilarnych, system wyświetli komunikat potwierdzenia a następnie otworzy
  drzwi.
• Włóż banknot w slot banknotów produktu. Wejście automatycznie oceni i
  wciągnie banknoty i monety. (Zielone/niebieskie światełko świeci się, gdy
  oszczędzasz)
• Wprowadź nieprawidłowe hasło trzy razy z rzędu, system będzie alarmował
  przez 10 sekund, mrugając światłem ostrzegawczym (jeśli zapomnisz hasła,
  możesz wyłączyć i zresetować).

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