
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

 



 

 

 

 

 SZŰRŐCSERE - Villogó zöld fény: A szűrőt ki kell cserélni. 

 ALACSONY VÍZSZINT: Villogó kék fény: Vízhiányt jelez és a készülék készenléti 

üzemmódban van. A víz utántöltése után a készülék folytathatja a normál működést. 

 ÁRAMKIMARADÁS: Váltakozóan villogó kék és zöld fény: Csatlakoztassa az USB 

tápkábelt és indítsa újra az eszközt, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

 

 

 

 



 
 

 A főegység tisztításakor húzza ki a vízálló fedelet a tápkábelből és csatlakoztassa a 

tápegység csatlakozóhoz. 

 Tisztítás után húzza ki a vízálló fedelet és csatlakoztassa újra a tápkábelhez. 

 

1. Köszönjük, hogy megvásárolta a PETKIT Eversweet 5 mini terméket. A Petkitnél 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy intelligens technológiával 

megkönnyítsük az együttélést házi kedvencével. 

2. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A 

termék beállításával és használatával megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az alábbi 

biztonsági óvintézkedéseket. 

3. Nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő 

használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért. 

4. Fenntartjuk a jogot jelen közlemény értelmezésére és felülvizsgálatára. 

5. A terméket pontosan a használati útmutatóban leírtak szerint telepítse és használja. 

6. 3 hónaposnál fiatalabb háziállatok nem használhatják ezt a terméket. 

7. Csak beltéri használatra. 

8. Bár a termék alacsony feszültséget használ, a háziállatok megsérthetik a tápkábelt, ha 

megrágják. Győződjön meg arról, hogy háziállatok rendeltetésszerűen használják a 

terméket. 

9. Győződjön meg arról, hogy a készülék sima felületre lett helyezve. Ne fordítsa meg a 

készüléket, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem működik megfelelően. 

10. A kerámia főegység törékeny, kérjük, óvatosan kezelje, ne nyomja meg és ne ejtse le. 

11. Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy mozgatja. 

12. Gyermekek ezt a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

13. A javításokat szakember felügyelete mellett kell elvégezni. 

14. Nyaralás előtt ellenőrizze, hogy maradt-e víz az itatókútban. 

15. Ha bármilyen problémába ütközik a termék használata során, kérjük, azonnal lépjen 

kapcsolatba velünk. 

 

 

 

 



TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 Termék neve: PETKIT EVERSWEET 5 MINI 

 A termék méretei: 154 * 154 * 133 mm 

 Felhasználási terület: Kistestű macskák és kutyák számára 

 Termékanyagok: Kerámia, PP, szilícium 

 A termék súlya: 1,4 kg 

 Termék űrtartalom: 1l 

 Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 


