
SafeMoney
Elektroniczna skarbonka w kształcie radiowozu

1. Poluzuj śrubkę.
2. Włóż 3 baterie AA. Nie są one dołączone.
3. Dokręć śrubkę.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OTWIERANIE (DRZWICZEK) SEJFU
1. Naciśnij przycisk „ON”.
2. Włoż banknoty lub monety do sejfu.
3. Aby odblokować sejf, przytrzymaj przycisk „#”, naciśnij przycisk z odciskiem palca i wprowadź kod PIN 

0000. Tylne drzwiczki się otworzą. Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego kodu spowoduje wyzwolenie 
10-sekundowego alarmu.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• SafeMoney może być używany przez dzieci powyżej 3 roku życia pod opieką mentora lub w obecności 

doświadczonej osoby dorosłej.
• Nie używaj zabawek w pobliżu zwierząt domowych, ludzi, samochodów, drzew, budynków, przewodów 

elektrycznych, otwartego ognia lub przedmiotów łatwopalnych, przewodów elektrycznych wysokiego 
napięcia, wanien, kabin prysznicowych, bidetów, basenów, zlewów lub innych obszarów bieżącej wody.

• Po użyciu wyłącz zabawkę i nie przechowuj jej w pobliżu światła słonecznego lub ciepła.

1. 3.

USTAWIANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Drzwiczki muszą być otwarte. Aby je otworzyć, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.
2. Przytrzymaj przycisk „#”, usłyszysz »english«.    Pomyślnie aktywowałeś język angielski.
3. Zamkni drzwiczki.

USTAWIANIE NOWEGO KODU PIN
1. Drzwiczki muszą być otwarte. Aby je otworzyć, postępuj zgodnie z procedurą opisaną pod numerem 2.
2. Przytrzymaj przycisk „*”. Wprowadź nowy kod PIN. Potwierdź, naciskając przycisk „#”.
3. Zamknij drzwiczki.
4. Jeśli zapomnisz kodu PIN, zresetuj zabawkę. Aby to zrobić, wyjmij baterie i uruchom ponownie zabawkę. 

Kod PIN jest resetowany na 0000.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ŚWIATŁA
1. Aby włączyć światła, przytrzymaj przycisk „#” przez dwie sekundy.
2. Aby wyłączyć światła, przytrzymaj przycisk „#” przez dwie sekundy.

OPIS INNYCH INTELIGENTNYCH FUNKCJI
SaveMoney umożliwia słuchanie piosenek i głosów zwierząt.
1. Drzwiczki muszą być zamknięte.
2. Aby skorzystać z którejkolwiek z powyższych funkcji, przytrzymaj „*” i naciśnij dowolną cyfrę i naciskaj ją 

naprzemiennie, aby kontynuować słuchanie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Nie zanurzaj zabawki w wodzie.
• Nie używaj drażniących detergentów.

Na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo i jakość produktów oferowanych w na-
szych sklepach.
ISprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden sposób 
zagrażać bezpieczeństwu ani zdrowiu jego użytkowników i innych osób podczas użytkowania. Podany zalecany 
wiek dziecka dla wybranego produktu firma Megasplet d. o. o. uzyskała od importera, dystrybutora, producenta 
lub przedstawiciela produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do używania konkretnego produktu jest określa-
ny przez producenta na podstawie obowiązujących przepisów i prawa, rozwoju sensorycznego, motorycznego i 
umysłowego dziecka oraz relatywnych ograniczeń użytkowania.

Zalecany wiek i / lub obciążenie niech będą wskaznikiem do zakupu produktu. Wybierając produkt, weź pod 
uwagę okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony i na tej podstawie znajdź produkt, któ-
ry będzie wspierał rozwój dziecka w każdym obszarze.

Podczas używania produktu należy przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego i pra-
widłowego użytkowania produktu oraz poniższych INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

1. Zabawki i artykuły, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia
Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, 
dlatego na tych produktach jest oznaczone jedno z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat.

Ostrzeżenie w postaci poniższego graficznego znaku:

Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie szczególnych zagrożeń, które wymagają tego środka ostrożności. Ni-
niejszy punkt nie ma zastosowania do zabawek i produktów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, cechy, 
właściwości lub z innych ważnych powodów są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten nie może 
być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapo-
biec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowo-
dowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt 
został zakupiony. Deklaracja producenta, że   produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

INSTRUKCJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


