INSTRUKCJA DLA
LISTONOSZA TOYMAIL
(podłączysz go w kilka minut)
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Wejdź do sklepu z aplikacjami
i pobierz aplikację Toymail
na swój telefon (iOS lub Android)
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Włącz aplikację Toymail w telefonie,
załóż konto, zaloguj się do aplikacji
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bezpłatna aplikacja
w języku polskim i angielskim
stworzona dla:

iOS
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Do odkręcenia klapki baterii użyj płaskiego
śrubokręta. Włóż 4 nowe baterie AA (nie
dołączone). Na tym etapie jeszcze nie
zamykaj klapki baterii.

Dystrybucja w Polsce
Kusha
Warszawa, Marynarska 14
www.toymail.pl

PRZÓD

MIGAJĄCY
EKRAN

Przejdź do aplikacji Toymail w Twoim telefonie
i wybierz opcję podłączania nowego zwierzaka do
sieci WIFI. Wpisz nazwę sieci WIFI i hasło i naciśnij:
skanuj urządzenie. Zanim naciśniesz OK,
i rozpoczniesz skanowanie, zamknij i lekko przykręć
klapkę baterii listonosza, dioda statusu powinna
migać na czerwono. Teraz naciśnij OK i postaw tylne
stopy zwierzaka dokładnie na ekranie telefonu.
Kiedy aplikacja przeprowadza skanowanie Twojego
urządzenia, ekran miga jak szalony. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Nie zdejmuj
zwierzaka z telefonu dopóki ekran nie przestanie
migać. Jeżeli skanowanie przebiegnie poprawnie,
dioda statusu zacznie pulsować na zielono,
a następnie przestanie świecić. Jeżeli pojawi się
błąd (przeczytaj na odwrocie instrukcję „RESET”),
zresetuj urządzenie, a następnie, ponownie
przeprowadź skanowanie. Po zakończeniu
konfiguracji pamiętaj by dokręcić klapkę baterii.

TYŁ

Aplikacja pozwala wysyłać i odbierać krótkie
wiadomości głosowe (nazywane toymail) do/z
zabawnego listonosza Twojego dziecka. Dzięki
aplikacji połączysz swoje dziecko z całą rodziną
i przyjaciółmi, a oni będą mogli wysyłać wiadomości
(toymail) do interaktywnych zwierzaków w Waszym
domu. Kiedy listonosz otrzyma nową wiadomość,
powiadomi Cię o niej swoim charakterystycznym
głosem. Użyj przycisku odtwarzania, aby odsłuchać
wiadomość, a przycisku „strzały” by odpowiedzieć
na nią, wiadomość trafi bezpośrednio na aplikację
w telefonie nadawcy.

WYSYŁANIE I ODBIERANIE WIADOMOŚCI
- Listonosz Toymail dostarcza wiadomości głosowe toymail, które wysłane są z aplikacji Toymail app, z dowolnego miejsca na świecie
- Nasz listonosz wyposażony jest w WIFI aby samodzielnie łączyć się z internetem i pobierać wiadomości, zawsze gdy znajduje się w zasięgu
Twojej domowej sieci WIFI
- Urządzenie musi znajdować się w promieniu ok. 50m. od domowej sieci WIFI,aby otrzymywać i wysyłać wiadomości
- Przy użyciu Toymail app połącz listonosza z przyjaciółmi i rodziną. Wtedy również oni będą mogli wysyłać do Ciebie wiadomości.
- Jeżeli rodzice zaakceptują prośbę znajomego, automatycznie zostanie on podłączony do wszystkich dzieci w Waszym domu, które posiadają
Listonosza Toymail
- Kiedy jesteś w zasięgu sieci WIFI, Twój Listonosz będzie łączył się z siecią co 30* minut, by sprawdzić czy pojawiły się nowe wiadomości do
pobrania
- Twój Listonosz za jednym razem pobierze tylko jedną wiadomość i po jej odsłuchaniu powiadomi Cię o oczekującej kolejnej, nowej wiadomości.
- Każda wiadomość jest przechowywana w pamięci urządzenia dopóki nadchodzące, nowe wiadomości nie nadpiszą jej. Obecnie urządzenie
zapamiętuje do 4 ostatnich wiadomości
- Po odtworzeniu wiadomości, możesz nagrać odpowiedź do nadawcy, używając przycisku odpowiedzi (strzała)
- Jeżeli nie podoba Ci się Twoje nagranie, możesz je usunąć przyciskając ponownie przycisk odpowiedzi, niezwłocznie po jej odsłuchaniu, zanim
wiadomość zostanie automatycznie wysłana
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Niebezpieczeństwo: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Listonosz posiada małe elementy, które mogą się oderwać.
- Do urządzenie swojego dziecka podłączaj wyłącznie nadawców których znasz, którym ufasz
- Dzieci powinny uzyskać zgodę rodzica, gdy samodzielnie używają naszej aplikacji
- Urządzenie używać w pomieszczeniach, pod nadzorem osób dorosłych. Uruchamianie i konfigurowanie wyłącznie z osobą dorosłą
- W kroku 2 pojawiają się błyski światła. Niektóre osoby źle tolerują takie impulsy, zatem każda osoba z symptomami epilepsji powinna poprosić
inną osobę o pomoc przy konfigurowaniu jego Listonosza
- Nie żuj elementów komunikatora, nie umieszczaj urządzenia obok płynów. Bądź ostrożny. Listonosz Toymail to wyrafinowane urządzenie
elektroniczne.
- Nie otwieraj komunikatora, nie usuwaj komponentów wewnętrznych, nie używaj gdy jest uszkodzony i/lub nie naprawiaj gdy jest pęknięty
- Akumulatory mogą być użyte, ale takie użycie nie może trwać zbyt długo, należy wymienić je na baterie
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), lub akumulatorów (niklowo-kadmowych)
- Umieszczaj baterie zgodnie z polaryzacją oznaczoną na obudowie. Usuwaj baterie gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas

COŚ SIĘ STAŁO?
Sprawdź diodę statusu, jeżeli pulsuje...
- Czerwony - przy pomocy aplikacji Toymail, musisz podłączyć urządzenie do sieci WIFI
- Zielony - Urządzenie łączy się z siecią, lub pobiera aktualizacje oprogramowania
- Pomarańcz - Wprowadzono błędne dane sieci WIFI, sprawdź nazwę sieci, hasło i ponów próbę
- Czerwony, Pomarańcz - Próbuje uzyskać połączenie. Jeżeli trwa długo, informacje o sieci WIFI mogły zostać wprowadzone błędnie
- Pomarańcz, Czerwony - Próbuje uzyskać połączenie. Jeżeli trwa długo, przyczyną mogą być ustawienia zapory sieciowej, użyj innej sieci WIFI
- Czerwony, Pomarańcz, Zielony - Urządzenie wybudza się ze stanu uśpienia i podłącza do sieci

Jeżeli dioda statusu nie pulsuje, ale...
- Świeci się zielona dioda - Urządzenie aktualizuje oprogramowanie. Daj mu około 5 minut!
- Nie świeci się - Wszystko jest w porządku! Urządzenie jest w stanie drzemki, by oszczędzać baterie, wybudzi się co 30 minut*.
- Chcesz samodzielnie sprawdzić wiadomości - Naciśnij przycisk odtwarzania, urządzenie połączy się z serwerem i pobierze nowe wiadomości
* częstotliwość pobierania wiadomości może ulec zmianie w przyszłości o czym będziemy informowali na naszych stronach internetowych.

SENSOR
TWARZ

WARTO WIEDZIEĆ
- RESET: Jeżeli podczas konfiguracji lub pobierania aktualizacji pojawi się błąd może być konieczne przeprowadzenie pełnego „resetu” ustawień
urządzenia: w tym celu, przy wyjętych bateriach: przez 15 sekund naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski na plecach listonosza,
następnie, włóż baterie, zamknij ich pokrywę i przeprowadź skanowanie jak za pierwszym razem.
- W czasie konfigurowania urządzenia, gdy próbujesz połączyć się z siecią WIFI, dioda statusu urządzenia powinna pulsować na czerwono, jeżeli
dioda przestała migać można uaktywnić ją naciskając przycisk „Odtwarzania” lub otworzyć na chwilę klapkę baterii.
- Jeżeli chcesz uruchomić zwierzaka w nowej sieci WIFI, uaktywnij diody w stopie zwierzaka naciskając przycisk odtwarzania lub przez
otworzenie i zamknięcie pokrywy baterii.
- Twoje urządzenie przechodzi w stan drzemki, aby oszczędzać baterie. Wybudza się co 30 minut, za wyjątkiem godzin nocnych. W godzinach od
19 do 9 rano (+/- 1 godzina) Wasz listonosz będzie spał, by nie obudzić Waszego dziecka.
- W każdym momencie, o każdej porze dnia, dziecko może samodzielnie obudzić swojego listonosza naciskając przycisk odtwarzania
wiadomości. Wybudzenie zajmie kilka sekund od naciśnięcia przycisku.
- Zalecamy używanie baterii alkalicznych lub litowych AA

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skontaktuj się z nami
wsparcie@toymail.pl

DRZWI
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GWARANCJA
Listonosz objęty jest 12 miesięczną gwarancją importera. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.toymail.pl
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia
podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie
z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub
modyfikacji zgody producenta może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy
B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych
generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z
instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście
zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby
eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść: (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie odległości między
sprzętem i odbiornikiem. (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Konsultacja
ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

