
 

W ZESTAWIE 

 

Jak zamontować dzwonek (opcja) 

 

• Otwórz miękki przycisk i podłącz mały 

dzwonek do haka. 

* Pamiętaj, aby zamknąć przycisk mocno, 

aby zapobiec spadnięciu piłki z haka. 

STAN DIODY LED JAK ŁADOWAĆ 

1. Słaba bateria 

 

Niebieski 
(Poruszanie się lub 

drżenie) 

Żółty 
(Trwanie w bezruchu 

lub odpoczynek) 

Czerwony 
(Szybko się trzęsie lub skacze) 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, jeśli wskaźnik 

LED miga na czerwono lub nie ma odpowiedzi, 

naładuj Cheerble Ball. 

2. Otwarcie miękkiego przycisku do ładowania 

Cheerble Ball bawi się z Twoim kotem przez 10 minut, 

a następnie odpoczywa przez 30 minut.  Jednak w 

czasie odpoczynku może zostać ponownie 

aktywowany przez dotyk kota i może bawić się z 

kotem przez kolejne 10 minut. 

Ładowanie 

W pełni naładowane 

• Stan diody LED podczas ładowania 

Pełne ładowanie trwa około 1 godziny. 

Podłączenie do gniazda USB 

  INSTRUKCJA 

Cheerble Ball 

PL 

 

Cheerble Ball Dzwonek 
(ze smyczką) 

Kabel USB do  
ładowania 

 

Hak 



  

SZYBKI START SZYBKI START 

2. Dwa sposoby na aktywację piłki Cheerble po 
wybraniu trybu interaktywnego. 

 

1. Aktywuj natychmiast              2. Aktywacja automatyczna 
dotykając lub trzęsąc.   po 5 sekundach. 

Przed zabawą z kotem należy sprawdzić, czy powierzchnia piłki 

Cheerble Ball jest w dobrym stanie. 

W czasie zabawy wymagana jest stała obserwacja, aby zapobiec 

połknięcie przez zwierzaka. 

. 

SPECYFIKACJA 

 

Cheerble Ball M1 
 

Model: C0419 / C0419-C 

Waga: 

Rozmiary: 

Bateria: 

Temperatura 

działania: 

40g/45g 

42 mm / 45 mm 

Li-Polymer3.7v 135mAh 

0 ~ 40 °C /  

Gwarancja 

. 

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku : 
odesłania do nas niewłaściwego przedmiotu/części 
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji (m.in. 
upadki, działanie wysokich temperatur, niewłaściwa obsługa urządzeń) 
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub z przyczyn zewnętrznych 
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zużycia 
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub 
dostosowania do potrzeb klienta 
- używanie produktu przez inne zwierzęta domowe niż te, które zostały wymienione w 
opisie produktu (np. Cheerble Ball używany przez psa) 
- normalnego zużycia obudowy zewnętrznej, baterii 

Gwarancja wygasa również w przypadku: 
• - zgubione lub skradzione przedmioty 

• - przedmioty, których okres gwarancji upłynął 

• - produkty bezpłatne 

• - produkty, które zostały w pełni zwrócone 

• - wszelkie materiały eksploatacyjne / części dostarczone z produktem objętym 

gwarancją 

• - wszelkie akcesoria nie będące częścią lub komponentem przedmiotu gwarancji 

• - dowód zakupu nie został przedstawiony przez kupującego 

• - produkty zakupione od nieautoryzowanego sprzedawcy 

ON/OFF 

Naciśnij przycisk 

przez 3 sekundy 

Naciśnij przycisk raz dla 

jednego trybu 

WYBÓR TRYBU 

Normalny 
(porusza się i skacze) 

Pasywny 
(reaguje na dotyk) 

Delikatny 
(tylko ruch) 

Stan diody LED przy wyborze trybu  

  

 

Cheerble Ball Ice Cream 

1. Włączanie i wybór trybu działania 

 


