
PACHETUL CONȚINE
• 1x Pușculița Smart
  “POLICE”

SPECIFICAȚII
• Produsul e disponibil în Chineză. Engleza e al doilea mod, după ce porniți cu
  modul Chinezesc implicit.
• Când ușa e închisă, puteți asculta muzică oricât doriți. Puteți învăța și Engleză.
  Apăsați tasta “*” pentru a comuta modul de funcționare. 1-lumea cântecelor
  pentru copii, 2-școala poveștilor, 3-paradisul animalelor, 4-completați setul de
  Instrumente Muzicale, 5-Iluminare Engleza, 6-modul cod.
  Nota (sunt doar trei moduri în Engleză: modelul cu cântece pentru copii, cel cu
  muzică și modelul cu parola) (povestea 3: broasca țestoasă și iepurele se întrec,
  cioara bea apă, peștele pisică) (6 tipuri de parcuri cu animale: cu câini, pisici, iezi,
  ponei, păsări și rățuște) (6 tipuri de Instrumente muzicale: saxofon, vioară, pian,
  muzicuță, chitară și orgă Cum sunteți? Îmi pare bine de cunoștință)
• Deschideți ușa: Țineți apăsat mai mult timp tasta “#” pentru a comuta între
  modurile în Engleză/Chineză. Apăsând tasta “*” puteți schimba parola și apăsați
  apoi tasta “#” pentru a confirma, după care modificările vor fi salvate.
  Notă (se întoarce la modul original în caz de pană de curent)
• Țineți apăsată timp de 2 secunde tasta “#” când ușa e închisă și lumina de
  inspecție sau lumina tip stele se va aprinde.Țineți apăsată în continuare timp de
  2 secunde tasta “#” pentru a stinge lumina (apăsarea poate duce la alte funcții)

INSTRUCȚIUNI

Pușculița Smart “POLICE”

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
• 2x AA baterie

CURĂȚARE, STOCARE ȘI MENTENANȚĂ
• Nu folosiți soluții organice pentru a curăța exteriorul.
• Nu plasați produsul în spații umede sau să îl expuneți la soare.

AVERTISMENT

GARANȚIE

CONTACT

• Garanția este validă pentru 24 luni de la data achiziției. Puteți cere garanția de la
   D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând înlocuirea sau
   restituirea sumei plătite pentru produsul defect. Ne puteți trimite un email cu data
   achiziției și numărul comenzii. Produsul are o durată de funcționare de 24 luni de
   la data primirii produsului.

• Nu mixați baterii vechi cu noi. Trebuie să utilizați aceleași baterii.
• Când nu folosiți produsul mai mult timp, puteți scoate bateria pentru ca aceasta 
• Asigurați-vă că pachetul conține instrucțiunile importante.

• Parola inițială e 0000, produsul cu amprenta va atinge tasta cu senzorul de
  amprentă pentru a deschide ușa, parola e corectă, lumina indicatoare va fi
  verde sau albastră și ușa se va deschide. Dacă apăsați senzorul cu amprentă,
  sistemul va apăsa operațiunea și va confirma amprenta și va deschide ușa.
• Introduceți bancnota în gura produsului. Aceasta ar trebui să detecteze în mod
  automat bancnota și monedele și să le inhaleze. (Lumina verde/albastră e
  aprinsă când economisiți bani)
• Dacă ați introdus parola greșită de 3 ori consecutiv, sistemul va suna o alarmă
  timp de 10 secunde, luminile se vor aprinde (dacă ați uitat parola, puteți scoate
  produsul din priză și să îl resetați).

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