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ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
1. Helyezze a fekhelyet egyenletes felületre 
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a 

szellőző egységet 
3. Telepítse a PETKIT (Android i iOS) 
4. Kapcsolja be a készüléket 
5. Kövesse az alkalmazás utasításait  

Felső burkolat 

Alsó burkolat 

Szellőző 
egység 

WIFI 
kapcsolat 
ellenőrzése 

Be/Kikapcsoló 
gomb 

Kontroll fényjelzés 
- narancssárga-
melegítés 
- zöld - hűtés 



Műszaki paraméterek 
 

Terméknév Warm and cool smart house 

Modell P810 

Az alkatrészek mérete (mm) 430x423x399 a 110x110x54 

Teljes méretek (mm) 496x423x390 

Megfelel Cicák és kiskutyák 

Teljes súly (kg) 6 

Kapcsolat Wifi 

Feszültség 5.9V 

Teljesítmény 17.7W/3000mA 

 
 

Leggyakoribb problémák 
 
 Jelzi, hogy az eszköz nincs párosítva 
 és offline van. Ellenőrizze kérem a 

Villog a WIFI kontrollka wifi kapcsolatot és az alkalmazásban 

 

nyomja meg a RESET gombot a jobb 
felső sarokban. 

   

 Hardverproblémát jelez. 

A kontroll dióda felváltva villog Ellenőrizze az alkalmazást, 
narancssárgán és zölden nem e jelez hibát. 

  



Használat előtt: 
 

 Ezt a készüléket nem szabad 3 hónaposnál fiatalabb 
háziállatoknál használni. 

 A 8 hónaposnál fiatalabb háziállatokat használat közben 
állandó felügyelet alatt kell tartani. 

 Nem használható csak melegítésére az 1 év alatti 
háziállatoknál. 

 Ügyeljen arra, hogy a vezeték vagy a szellőzőegység ne 
sérüljön. 

 A készüléket nem kezelhetik gyermekek, felnőtt 
felügyelete nélkül. 

 A készüléket mindig vízszintes felületen kell elhelyezni. 
 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre. 
 A készüléket, különösen a szellőztető egységet, soha ne 

takarja le. 
 Csak a termékhez kapott tartozékokat használja. 
 A készülék nem érintkezhet vízzel. 

 

FCC nyilatkozat 
 
Bármely olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a felelős fél 
kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a 
berendezés üzemeltetésére. 
 
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. 



FCC sugárterhelési nyilatkozat:: 
 
Ez az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan 
meghatározott FCC sugárterhelési határértékeknek. Ezt az eszközt 
úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a készülék és a test között 
legalább 20 cm távolság legyen. 

 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy 
megfelel a B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó 
határértékeknek az FCC szabályok 15. része alapján. Ezeket a 
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a 
káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben. 

 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és 
sugározhat. Amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik 
és használják, interferenciát okozhat a rádió vagy televízió vételében. 
Az interferencia eltávolításához: 
 

 Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát, 
 Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot, 
 Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, 

amely eltér a vevő aljzatától 
 Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy 

tapasztalt rádió / TV szakemberhez



JÓTÁLLÁS 
 
 

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel 
rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó 
honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának 

jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem 
vállalunk. 

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja: 
 

Reedog, s.r.o. 
Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 
Tel: +36 30 337 5905 

Email: info@elektro-nyakorvek.hu 


