Smart miska s váhou pre domáce zvieratá XL
Manuál

Pokyny k používaniu




















Plastové časti nesmú byť ponorené do vody ani inej kvapaliny. Osušte iba pomocou utierky.
Misku pokladajte vždy v horizontálnej polohe na rovnú a stabilnú plochu.
Zariadenie obsahuje vysoko presnú elektronickú váhu. Zariadenie nikdy sami nerozoberajte
a neskúšajte sami opraviť. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, výrobok by mohol spôsobiť silné
vibrácie alebo šok.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu. Udržiavajte mimo dosahu zdrojov
tepla a chráňte pred vlhkosťou.
Nikdy výrobok nezahrievajte a nevkladajte do mikrovlnky.
Pokiaľ displej ukazuje nesprávne údaje, skontrolujte, či batérie presne doliehajú k určeným
kontaktným bodom. Vyberte batérie a po chvíli ich skúste vložiť znovu.
Nepoužívajte váhu v dosahu iného magnetického poľa, môže to ovplyvniť správnosť
ukazovaných informácií.

Technické parametre
22,5 x 27 x 8 cm
Maximálna kapacita: 1,8 l
Minimálna kapacita: 2 g
Presnosť váženia: 1 g
Prevod medzi jednotkami: g, ml, lb:oz, fl oz
LCD displej
Dotykový zámok
Pracuje s batériou 1*CR2032. Batéria je súčasťou balenia.
Ukazovateľ úrovne batérie
Nerezová miska je vhodná do umývačky riadu

Návod na použitie
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalové informácie.
A. Vkladanie batérií:
 Snímte kryt batérií umiestnených na dne nádoby
 Vyberte izolačný hárok
 Pred použitím vráťte na miesto kryt batérií
Varovanie:
Používajte výhradne typ batérií, ktorý je uvedený v tomto návode.
Použité batérie vždy vymeňte.
Pokiaľ nebudete produkt dlhšiu dobu používať, vždy batérie vymeňte.
B. Nastavenie merných jednotiek:
Váha dokáže merať v metrických aj imperiálnych jednotkách. Stlačte tlačidlo MODE pre výber
požadovaného systému.
C. Návod na použitie:
1. Zapnite váhu – aktivujete ju stlačením jediného tlačidla: ZERO – ON/OFF. Displej zobrazí
„0 g“.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre prepnutie do režimu hmotnosť, objem vody alebo objem
mlieka.
3. Krmivo nasypte na váhu, na displeji sa ukáže hmotnosť.
4. Pre vynulovanie váhy stlačte ZERO – ON/OFF.
5. Ako váhu deaktivovať:
- Keď displej ukazuje „0 g“, stlačte ZERO – ON/OFF. Váha sa deaktivuje.
- Pokiaľ displej stále ukazuje údaj, alebo zápornú hodnotu, opäť stlačte ZERO –
ON/OFF, počkajte, kým sa na displeji objaví „0 g“ a stlačte tlačidlo znovu. Váha sa
deaktivuje.
- Váha sa deaktivuje automaticky, pokiaľ nie je po dobu 2 minút používaná.
Odporúčanie: Pre informáciu o kvalite výživy a správnej voľbe stravy sa poraďte s výrobcom alebo
veterinárom.
Špecifické upozornenia:
1. Keď displej zobrazí nápis „Lo“, vložte novú batériu. Dajte pozor na správnu polaritu.
2. Displej zobrazí nápis „Err“ (error), keď je hmotnosť krmiva nad váhovým limitom.

