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E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• 1x Пеещ кактус 
Спайки
• 1x кабел за 
зарядно (без 
адаптер)

• Интерактивна играчка, която танцува и пее и Ви носи 
безкрайно забавление.
• Има 120 различни песни, класики и популярни хитове, 
Спайки може да се върти на 360° и да танцува.
• Спайки има микрофон, с който може да повтаря думи 
на висок глас след Вас и LED лампичките, които си 
сменят цвета, докато се извива. 

Може да се зарежда с кабел – включен е или можете да 
сложите 3x AAA батерии – не са включени (и двете 
опции са отдолу на саксията), когато се зареди, работи 
1 час, времето за зареждане е 3 часа – включва се 
лампичката червен индикатор. Когато батериите са 
пълни, зареждането и индикаторната лампичка 
автоматично спират.
Включете го, като включите червения превключвател, 
когато не го използвате, го изключете, за да запазите 
живота на батерията.

Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива 
дефекти на продукта, причинени от разглобяем. 
Препоръчителната най-млада възраст е 6 месеца.
Не слагайте продукта в пералня, водата ще повреди 
електронните части.
Продуктът не е предназначен за употреба в кошарката – не 
оставяйте новороденото само с продукта.

Функция пеене: кратко натискане стартира 
пускане на песни – двойно кликване за 
превключване на следващата песен.

Функция запис: дълго натискане на левия бутон – 
стартира записване, пускане на бутона. Кратко 
натискане – пуска запис с висок глас.


