
BALENIE OBSAHUJE
• 1x Inteligentná prasiatko
   na peniaze „POLÍCIA“

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Výrobky sú k dispozícii v čínštine. Angličtina dva režimy, po spustení
   predvleného čínskeho režimu.
• Keď sú dvierka zatvorené, môžete počúvať hudbu vo voľnom čase. Môžete sa
  tiež naučiť anglicky. Spustí funkčný režim prevodu kľúča „*“.1-detský svet piesní,
  2-príbehová škola, 3-zvierací raj, 4- kompletná sada hudobných nástrojov,
  5-anglické osvietenstvo, 6-kódový režim.
  Poznámka (v angličtine sú iba tri modely: model detskej piesne, model hudby,
  model hesla)(príbeh 3: závod korytnačky a králika, vrana pije vodu, sumec) (6
  druhov zvieracích parkov: šteňa, mačiatko, jahňa, poník, vták, káčatko) (6 druhov
  hudobných nástrojov: saxofón, husle, klavír, harmonika, gitara a varhany, ako sa
  máš? Rád vás spoznávam.)
• Otvorte dvierka: Dlhým stlačením „#“ prepnete čínsky / anglický režim.Stlačením 
  „*“ môžete zmeniť heslo a stlačením „#“ potvrdíte úspešnú zmenu.
  Poznámka (po výpadku napájania sa vráťte do pôvodného režimu)
• Keď sú dvierka zatvorené, dlho stlačte „#“ na 2 sekundy a rozsvieti sa kontrolné
  svetlo bankoviek, hviezdne svetlo alebo stolové svetlo. Ak chcete zhasnúť
  svetlo, pokračujte v stlačení „#“ na 2 sekundy (stlačte rôzne funkcie produktu)

INŠTRUKCIE

Inteligentná prasiatko na peniaze „POLÍCIA“

INŠTRUKCIE

AKO POUŽIŤ

INŠTRUKCIE

AKO NABÍJAŤ
• 2x AA batéria

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

• Na čistenie krytu nepoužívajte organické roztoky.
• Výrobok neumiestňujte na vlhké miesto ani ho nevystavujte slnečnému žiareniu.

VAROVANIE

ZÁRUKA

KONTAKT

• Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť na D4 WEB
  d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, kde môžete požiadať o 
  bezplatnú výmenu alebo vrátenie platby za nevhodný produkt. Pošlite nám e-mail
  s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má trvanlivosť 24 mesiacov od
  dátumu prijatia produktu.

• Nekombinujte staré alebo nové batérie s rôznymi typmi batérií. Môže sa použiť
  rovnaká batéria. 
• Ak produkt nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batériu, aby sa nevybila.
• Skontrolujte, či obal obsahuje dôležité pokyny.

• Počiatočné heslo je 0000, produkt s odtlačkom prsta spustí kľúč na odtlačky
  prstov, aby otvoril dvierka, heslo je správne zadané, systémová kontrolka svieti
  zeleno/modro a otvoria sa dvierka, produkt s odtlačkom prsta, systém stlačí
  výzvu na potvrdenie odtlačku prsta a otvorenie dverí.
• Vložte bankovku do vstupného otvoru na produktu. Vstupný otvor by mal
  rozoznať a automaticky prijímať bankovky a mince. (Zelené a modré svetlo
  svieti, keď šetríte peniaze)
• Po zadaní nesprávného hesla trikrát za sebou Vás systém upozorní 10 sekúnd,
  semafor bliká (ak zabudnete heslo, môžete ho vypnúť a resetovať).

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