TRACTIVE MOTION MERAČ AKTIVITY PSA A MAČKY
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Tractive MOTION zaznamenáva aktivitu vášho domáceho miláčika 24 hodín denne. Pomocou tohto
zariadenia môžete sledovať jeho dennú aktivitu priamo na vašom smartfóne – aplikácia Tractive
MOTION je zadarmo pre iOS, Android a Windows Phone. Tractive MOTION vedie detailnú štatistiku
aktivity vášho zvieraťa.

PET BODY
Reprezentujú dennú aktivitu vášho zvieraťa. Na základe PET bodov si nastavíte denný cieľ a body sa
zvieraťu budú v priebehu dňa pripočítavať podľa jeho aktivity.

(1) NABÍJANIE
Odstráňte čiernu silikónovú krytku a pripojte zariadenie
k vášmu počítaču pomocou USB kábla. Na displeji sa
nachádza ikona stavu nabitia batérie.

(2) STIAHNITE SI APLIKÁCIU

Bezplatná aplikácia pre iOS, Android a Windows Phone

(3) SPÁROVANIE A SYNCHRONIZÁCIA
1) Ubezpečte sa, že funkcia Bluetooth je zapnutá. Pomocou nej Tractive MOTION prenáša
dáta bezdrôtovo do vášho smartfónu.
2) Zapnite Tractive MOTION stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd.
3) Spustite aplikáciu a postupujte podľa inštrukcií v nej.
4) Váš telefón sa automaticky spáruje s Tractive MOTION.
Aplikácia automaticky synchronizuje zhromaždené dáta, kedykoľvek je váš telefón v blízkosti
zariadenia Tractive MOTION.

RESET TRACTIVE MOTION
Pokiaľ chcete spárovať zariadenie s iným domácim zvieratkom, odporúčame reset zariadenia.
1) Stlačte a podržte hlavné tlačidlo na zariadení Tractive MOTION.
2) Krátko stlačte tlačidlo Reset na zadnej strane zariadenia.
3) Akonáhle displej zhasne, uvoľnite hlavné tlačidlo.

ZÁRUKA
Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis
Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná
dokumentácia je dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni
u dovozcu.
Na nasledujúcej adrese nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:
https://www.elektro-obojky.cz/smart-obojky-pro-psy-s-merenim-tepu-a-aktivity/tractive-motionmeric-aktivity-psa-a-kocky
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:
Reedog s.r.o.
ID 2130, P. O. Box 901
911 01 Trenčín
Infolinka: +421 650 340 251
Email: info@reedog.sk

