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

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Τραγουδιστό 
κάκτο Spikey
• 1x καλώδιο 
φόρτισης (χωρίς 
προσαρμογέα)

• Διαδραστικό παιχνίδι, που χορεύει και τραγουδά και σας προσφέρει 
απεριόριστη διασκέδαση.
• Διαθέτοντας 120 διαφορετικά τραγούδια, κλασικά και δημοφιλείς 
επιτυχίες, το spikey μπορεί να περιστρέφεται 360° και να χορεύει.
• Το Spikey διαθέτει μικρόφωνο με το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνει 
λέξεις με υψηλό ήχο μετά από εσάς και φώτα LED που αλλάζουν 
χρώματα όταν ταλαντεύεται.

Μπορεί να φορτιστεί με καλώδιο - περιλαμβάνεται ή μπορείτε να 
βάλετε 3 μπαταρίες ΑΑΑ - δεν περιλαμβάνονται (και οι δύο επιλογές 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της γλάστρας), όταν φορτιστεί λειτουργεί 
για 1 ώρα, ο χρόνος φόρτισης είναι 3 ώρες – με κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία είναι ενεργοποιημένο. Όταν γεμίσουν οι μπαταρίες, η φόρτιση 
και η ενδεικτική λυχνία σταματά αυτόματα.
Ενεργοποιήστε το ανοίγοντας τον κόκκινο διακόπτη στο ON, όταν δεν 
το χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε το για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το προϊόν. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει ελαττώματα προϊόντος που προκαλούνται 
από την αποσυναρμολόγηση.
Η συνιστώμενη μικρότερη ηλικία είναι 6 μήνες.
Μη βάζετε το προϊόν στο πλυντήριο, το νερό θα 
καταστρέψει τα ηλεκτρονικά μέρη.
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση στην κούνια - μην 
αφήνετε το βρέφος μόνο του με το προϊόν.

Λειτουργία τραγουδιού: με σύντομο πάτημα ξεκινά η 
αναπαραγωγή τραγουδιών - κάντε διπλό κλικ για 
μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.

Λειτουργία εγγραφής: πατήστε παρατεταμένα το 
αριστερό κουμπί - ξεκινά η εγγραφή, κουμπί 
απελευθέρωσης. Σύντομο πάτημα - αναπαράγει 
εγγραφή με υψηλή φωνή.


