
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt és őrizze meg későbbi 

használatra. Az összes megjelenített kép csak illusztráció. A tényleges termék a termékfrissítés 

miatt eltérhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONTOS INFORMÁCIÓ 

 

 

 Ez a termék lézersugárzást bocsát ki. Olvassa el a terméken található összes 

biztonsági címkét. 

 Ne nézzen bele a lézersugárba vagy annak visszaverődésébe. 

 Ne irányítsa a lézersugarat emberek felé. 

 Kerülje a lézersugárral való közvetlen szemkontaktust. Szemkontaktus esetén azonnal 

csukja be a szemét és nézzen el a lézersugártól. 

 A lézeres eszköz módosítása nem megengedett. 

 Kövesse a felhasználói kézikönyvben található utasításokat. Az itt meghatározottaktól 

eltérő kezelőszervek, beállítások vagy teljesítmény használata veszélyes sugárzást 

okozhat. 

Tartsa távol gyermekektől 

 NEM gyermekjátéknak készült. 

 Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak ezzel a termékkel felnőtt felügyelete nélkül. 

 Háziállatok felügyelete használat közben 

 Ne irányítsa a lézersugarat közvetlenül háziállatok szemébe. 

 Felügyelje a háziállatot, amikor ezzel a termékkel játszik. 

 Ha kedvence viselkedése szokatlan, HAGYJA ABBA a termék használatát. A termék 

újbóli alkalmazása előtt konzultáljon állatorvossal. 

 Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nem e sérült, és ha úgy tűnik, hogy 

elhasználódott vagy sérült, azonnal HAGYJA ABBA a használatát. 

 Ha a polimer lítium-ion akkumulátor megsérült, hagyja abba a termék használatát és 

lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. 

 Puha pamutkendővel törölje le a termék felületét. 

 Ne tisztítsa a KiTiDOT készüléket maró oldószerrel vagy tisztítószerrel. 

 

 

 

 

 

 

 



TERMÉKLEÍRÁS 

 

BE/KIKAPCSOLÁS + TÖLTÉS 

 



ÁLLÍTHATÓ LÉZERFEJ 

 

FUNKCIÓS UTASÍTÁSOK 

1. A nyakörv hossza a macska méretének megfelelően állítható. Javasoljuk, hogy a 

macska nyaka és a nyakörv között hagyjon két ujjnyi helyet, hogy az állat 

kényelmesen viselhesse. 

2. A KITiDOT úgy lett kialakítva, hogy a termék közepe az alsó oldalon legyen, ami 

biztosítja, hogy a lézerfej helyzete ne mozduljon el játék közben. Ezért nem 

szükséges, hogy a macskák szorosan viseljék a KiTIDOT-ot. Még akkor is, ha a KiTiDOT 

edzés közben rosszul lett beállítva, emberi beavatkozás nélkül, gravitáció hatására 

automatikusan meghajlik. 

3. A KiTiDOT 30 perc játék után automatikusan kikapcsol. 

Állítható szög 

 Óvatosan mozgassa a lézerfejet felfelé vagy lefelé a lézer szögének beállításához. 

 A maximális állítható szög 45°. 

 Ha a lézerfej vízszintes szögbe lett állítva, a lézerpont nagyobb távolságra vetíthető, 

vagy a lézerpont kivetíthető a falra. 

 Ha a lézerfej kisebb szögbe lett állítva, a lézerpont rövidebb távolságra vetíthető. 

TIPP: A macska méretének megfelelően beállíthatja a megfelelő szöget, hogy a macska a 

lehető legjobban láthassa a sugarat. Beállíthatja a lézerfejet is, amely lehetővé teszi a 

macskák számára, hogy különböző módon játsszanak és különböző vadászati élményeket 

szerezzenek. 



Az interakció három módja 

 Normál mód: A lézerpont ritmikusan villog, felváltva és ciklikusan 2 percig - vonzza a 

macskát. 

 Villogási mód: A lézerpont folyamatosan gyorsan villog. 

 Állandó mód: A gyorsan mozgó macskák számára az állandó mód lehetővé teszi, hogy 

a macskák könnyebben fókuszáljanak a lézerpontra. 

 Módválasztás: Helyezze be a lézersugarat a lézerbe: Ha a KiTiDOT eszközt 

bekapcsolja, a normál üzemmód automatikusan elindul. Az üzemmódok egyetlen 

gombnyomással válthatók. 

 

Kapcsoló és tápegység 

 Be/Ki: Finoman kattintson a kapcsológombra © és tartsa lenyomva körülbelül 3 

másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz. 

 Bekapcsolás: A bekapcsolásjelző mindig világít és egy lézerpont jelenik meg. 

 Alacsony fogyasztás: A tápellátás jelzőfénye gyorsan villog 3 másodpercig, majd 

kikapcsol. 

 Töltési állapot: A tápellátás jelzőfénye ciklikusan kivilágít majd kialszik. Teljesen 

feltöltve - A tápellátás jelzőfénye folyamatosan világít. 

 Kikapcsolás: A tápellátás jelzőfénye nem világít és a lézerpont eltűnik. 

Megjegyzés: A termék biztonságos használatának érdekében a terméket töltésvédelemmel 

látták el. Amikor a felhasználó töltési állapotban a Q bekapcsológombra kattint, a lézerpont 

nem jelenik meg. Ez normál állapot. Amikor a KiTiDOT teljesen feltöltődött, húzza ki a 

töltőkábelt, majd a szokásos módon bekapcsolhatja. 

 

PARAMÉTEREK 

 



A Cheerble, az eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy éves garanciát vállal a 

mellékelt hardvertermék és tartozékok anyag- és gyártási hibáira. A Cheerble nem vállal 

garanciát a normál használatból, balesetből vagy visszaélésből eredő sérülésekért. Kérjük, 

látogasson el a www.cheerble.com weboldalra a termékre vonatkozó garanciával és annak 

feltételeivel kapcsolatos részletekért. 

Ennek a terméknek a használata a termékben foglalt feltételek és megjegyzések módosítása 

nélküli elfogadásához kötött. A termék használata az összes ilyen feltétel elfogadását jelenti. 

Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket 

felhasználatlanul, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára, a vásárlást 

igazoló bizonylattal küldje vissza a forgalmazó címére. 

 

Helyes használat 

A helyes használat magába foglalja a teljes használati utasítás és az összes speciális 

biztonsági információ elolvasását. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma 

vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a 

termék alkalmas-e az Ön állatának, konzultáljon állatorvosával a használatáról. 

Illegális vagy tiltott felhasználás 

Ez a termék kizárólag háziállatokkal való használatra készült. Ennek a terméknek nem célja, 

hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék rendeltetésétől eltérő módon történő 

használata a helyi törvények megsértését eredményezheti. 

Korlátolt felelősség 

A Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. vállalat, sem leányvállalatai, semmilyen esetben 

sem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy 

következményes kárért és/vagy olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék 

használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. 

Feltételek változása 

A Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy a termékre 

vonatkozó feltételeket időnként megváltoztassa. Ha az ilyen változtatásokról a termék 

használata előtt értesül, azok kötelezőek Önre nézve, mintha ebbe a dokumentumba 

lennének belefoglalva. 


