
SafeMoney
Elektronická pokladnička v podobe policajného auta

1. Uvoľnite skrutku.
2. Vložte 3 batérie AA. Nie sú zahrnuté.
3. Utiahnite skrutku.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

BEZPWČNOSTNÉ ODOMKNUTIE TREZORU
1. Stlačte tlačidlo „ON“.
2. Vložte bankovky alebo mince do trezoru.
3. Trezor odomknete podržaním stlačeného tlačidla „#“, stlačením tlačidla odtlačkov prstov a zadaním kódu 

PIN 0000. Zadné dvere sa otvoria. Ak trikrát zadáte nesprávny kód, spustí sa 10-sekundový alarm.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• SafeMoney môžu používať deti staršie ako 3 roky pod vedením mentora alebo v prítomnosti skúseného 

dospelého.
• Nepoužívajte hračky do blízkosti domácich zvierat, ľudí, autá, stromy, budovy, horné drôty, otvoreného 

ohňa alebo horľavých predmetov, elektroinštalácie vysokého napätia, vane, sprchové kúty, bidety, bazénov, 
drezov či iného sektoru navyše k tečúcej vode.

• Po použití hračku vypnite a neskladujte ju na slnečnom svetle alebo v teple.

1. 3.

NASTVENIE ANGLICKÉHO JAZYKA
1. Dvere musia byť otvorené. Pri ich otváraní postupujte podľa postupu popísaného pod číslom 2.
2. Podržte stlačené tlačidlo „#“, budete počuť „anglicky“. Úspešne ste aktivovali angličtinu.
3. Zatvor dvere.

NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU PINU
1. Dvere musia byť otvorené. Pri ich otváraní postupujte podľa postupu popísaného pod číslom 2.
2. Podržte stlačené tlačidlo „*“. Zadajte nový PIN kód. Potvrďte to stlačením tlačidla „#“.
3. Zatvor dvere.
4. Ak zabudnete PIN kód, resetujte hračku. Za týmto účelom vyberte batérie a hračku reštartujte. PIN kód 

sa nastaví na 0000.

SVETLO ZAP / VYP
1. Osvetlenie zapnete podržaním tlačidla „#“ na dve sekundy.
2. Ak chcete vypnúť svetlá, podržte stlačené tlačidlo „#“ na dve sekundy.

POPIS ĎALŠÍCH FUNKCIÍ
SaveMoney Vám umožňuje počúvať piesne a zvieracie hlasy.
1. Dvere musia byť zatvorené.
2. Ak chcete použiť ktorúkoľvek z vyššie uvedených funkcií, podržte stlačené „*“ a stlačte ľubovoľné číslo a 

stlačte ho striedavo, aby ste pokračovali v počúvaní.



ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Neponárajte hračku do vody.
• Nepoužívajte dráždivé čistiace prostriedky.

Bezpečnosť a kvalita výrobkov dostupných v našich obchodoch je na prvom mieste.
Výrobky, ktoré predávame, musia spĺňať určité bezpečnostné požiadavky a nesmú žiadnym spôsobom ohroziť 
bezpečnosť alebo zdravie používateľov a ostatných osôb počas používania. Uvedeným odporúčaným vekom 
dieťaťa pre jednotlivý výrobok je spoločnosť Pikapoka d. o. o. získané dovozcom, distribútorom, výrobcom alebo 
zástupcom produktu. Konkrétny odporúčaný vek dieťaťa na použitie jednotlivého výrobku určuje výrobca na zák-
lade platných predpisov a zákonov, zmyslového, motorického a duševného vývoja dieťaťa a relatívnych obmedzení 
pri používaní.

Uvedený a odporúčaný vek alebo zaťaženie by Vás malo viesť pred zakúpením produktu. Pri výbere produktu 
berte do úvahy okolnosti a schopnosti dieťaťa a jeho silné a slabé stránky a na základe toho nájdite produkt, 
ktorý podporí rozvoj dieťaťa v každej oblasti.

Pri používaní produktu sa riaďte odporúčaniami a pokyny výrobcu pre bezpečné a správne používanie produktu 
a nasledujúce VÝSTRAHY a BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

1. Hračky a výrobky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov
Uvedomte si, že niektoré hračky a výrobky môžu byť pre deti do 36 mesiacov nebezpečné, preto tieto výrobky 
obsahujú jedno z upozornení:

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov.

varovanie v podobe nasledujúceho grafického obrázku:

Toto varovanie je sprevádzané vysvetlením konkrétnych nebezpečenstiev, ktoré si vyžadujú toto preventívne 
opatrenie. Tento bod sa nevzťahuje na hračky a výrobky, ktoré sú z dôvodu svojej funkcie, rozmerov, charakteris-
tík, vlastností alebo iných platných dôvodov zjavne nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

2. Hračky pre voľnočasové aktivity
Pod pojem „hračka pre voľný čas“ znamená hračku na domáce použitie, pri ktorej nosná konštrukcia zostáva 
počas činnosti nehybná a ktorej účelom je umožniť deťom vykonávať ktorúkoľvek z týchto činností: skákanie, 
šplhanie, hojdanie, kĺzanie, hojdanie, otáčanie , plazenie, plazenie alebo akákoľvek kombinácia vyššie uvedených 
činností. Na hračky určené na voľnočasové aktivity sa vzťahuje toto varovanie:

UPOZORNENIE! Určený len pre domáce použitie.

K hračkám na voľný čas pripevneným k rámu a v prípade potreby k ďalším hračkám na voľný čas je priložený 
návod, ktorý upozorňuje na potrebu skontrolovať a udržiavať hlavné časti výrobku (pružiny, spojovacie prvky, 
podpery) v určitých intervaloch a zdôrazniť, že ak sa takáto kontrola nevykoná (napr. pred každým použitím 
skontrolujte stav výrobku) (montáž, ochrana, plastové diely a / alebo elektrické časti), môžu sa vyskytnúť pády 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A UPOZORNENIA



alebo prevrátenia. . Ak zistíte chybu, produkt nepoužívajte, pokiaľ ho neopravíte. Nedodržanie pokynov môže 
mať za následok pád, prevrátenie alebo iné poškodenie produktu.) K produktu musia byť priložené aj pokyny 
na správne zloženie hračky, ktoré naznačujú, ktoré časti môžu byť pri nesprávnej montáži nebezpečné. Musia sa 
uviesť aj konkrétne informácie týkajúce sa vhodného povrchu, na ktorý sa má hračka umiestniť.

Správna likvidácia odpadu
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto pro-
duktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli 
byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť prírodu a 
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianskeho úradu, 
služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok 
spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.


