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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Cactus 
cântător Spikey
• 1x cablu de 
încărcare (fără 
incărcător)

• Jucărie interactivă care dansează și cântă și vă aduce 
multă distracție.
• Are peste 120 de cântece diferite, hituri clasice și populare, 
spikey se poate învârti 360° și dansează.
• Spikey are un microfon cu care poate repeta cuvinte după 
dvs. și luminile LED își schimbă culoarea când dansează. 

Poate fi încărcat prin cablu - inclus sau puteți folosi 3x 
baterii tip AAA – nu sunt incluse (ambele opțiuni sunt în 
partea de jos a ghiveciului), când se încarcă durează 1 oră, 
timpul de încărcare este de 3 ore – lumina roșie e aprinsă. 
Când bateriile sunt pline, indicatorul și încărcarea se oprește 
automat.
Îl puteți porni apăsând butonul ON, când nu îl folosiți îl puteți 
opri pentru a economisi bateriile. 

Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă 
defectele produsului cauzate de dezasamblare.
Este recomandat pentru copii de la 6 luni.
Nu puneți produsul în mașina de spălat, mașina va strica 
componentele electronice.
Produsul nu poate fi folosit în cuib – nu lăsați copilul 
singur cu produsul. 

Funcția de cântare: apăsați scurt pentru a cânta 
cântece – apăsați de două ori pentru a trece la 
următoarea piesă.

Funcția de înregistrare: țineți apăsat butonul din 
stânga – începe înregistrarea, apoi nu mai apăsați.


