NAVODILA

NAVODILA

NAVODILA

PAMETNI ŠPAROVČEK “POLICE”
COIN
ENTRANCE

VSEBINA PAKETA

NUMBER
BUTTONS

• 1x Pametni
šparovček “POLICE”

NAVODILA ZA POLNJENJE
• 2x AA baterije

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE
• Za čiščenje ohišja ne uporabljajte organskih raztopin.
• Izdelka ne postavljajte na vlažno mesto in ga ne izpostavljajte soncu.
FINGERPRINT
CONFIRMATION

SAFE BOX

BANKNOTE
ENTRANCE

OPOZORILO
• Ne mešajte starih ali novih baterij z različnimi vrstami baterij. Uporabite lahko
isto baterijo.
• Če izdelka ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije, da ne pride do puščanja.
• Preverite, da embalaža vsebuje pomembna navodila.

GARANCIJA
SPECIFIKACIJE
• Izdelki so na voljo v kitajščini. Po zagonu privzetega kitajskega načina sta na
voljo dva načina v angleščini.
• Ko so vrata zaprta, lahko poslušate glasbo po volji. Lahko se naučite tudi
angleščine. Gumb “*” spremeni način. 1-otroški svet pesmi, 2-šolska zgodba,
3-raj za živali, 4- celoten nabor glasbenih instrumentov, 5-angleščina, 6-kodni
način.
Opomba (v angleščini obstajajo samo trije modeli: model pesmi za otroke,
model glasba, model gesla) (zgodba 3: želva in zajec, vrana pije vodo, riba)
(6 vrst živalskih parkov: psiček, muca, ovca, poni, ptica, račka) (6 vrst glasbenih
inštrumentov: saksofon, violina, klavir, harmonika, kitara in orglice)
• Odpiranje vrat: Dolgo pritisnite tipko »#«, da preklopite med kitajskim in
angleškim načinom. Geslo lahko spremenite s pritiskom na tipko »*« in tipko
»#« za potrditev.
Opomba (vrnitev v prvotni način po izpadu električne energije)
• Ko so vrata zaprta, za 2 sekundi držite tipko »#« in lučka za pregled bankovcev
ali lučka zvezdica bo zasvetila. Še naprej pritiskajte tipko »#« za 2 sekundi, da
ugasnete lučko (pritisnite različne funkcije izdelka)

LIGHTING
FUNCTION

• Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri
podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate
brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam
e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24
mesecev od datuma prejema izdelka.

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

NAVODILA ZA UPORABO
• Začetno geslo je 0000. Izdelek s prstnim odtisom sproži ključ s prstnim
odtisom, da odpre vrata. Če je geslo pravilno, sistemski indikator zasveti
zeleno/modro in odpre vrata.
• Vstavite bankovec v režo. Reža za bankovce bo samodejno posrkala bankovec
in kovanec. (Pri shranjevanju denarja zasveti zeleno/modra lučka).
• Če vnesete napačno geslo trikrat zapored, bo sistem vklopil alarm za 10
sekund in semafor bo začel utripati (če pozabite geslo, ga lahko izklopite in
ponastavite).

