UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PETKIT COZY

SPUŠTĚNÍ
1. Pelíšek umístěte na rovnou podložku
2. Připojte napájecí adaptér a ventilační jednotku
3. Stáhněte aplikaci (Android i iOS) PETKIT
4. Pomocí tlačítka pelíšek zapněte
5. Postupujte podle instrukcí v aplikaci

Technická specifikace
Název
Model
Velikost komponentů (mm)
Velikost celková (mm)
Vhodné pro
Váha celková (kg)
Připojení
Napětí
Výkon

Warm and cool smart house
P810
430x423x399 a 110x110x54
496x423x390
Kočky a malé psy
6
Wifi
5.9V
17.7W/3000mA

Nejčastější problémy

Kontrolka pro wifi bliká

Světelná kontrolka střídavě
bliká oranžově a zeleně

Značí, že zařízení není spárováno
a je offline. Zkontrolujte prosím
své wifi připojení a v aplikaci
stiskněte vpravo nahoře RESET
Značí problém s hardware.
Zkontrolujte aplikaci, zda hlásí
problém.

Před použitím:











Toto zařízení nesmí být používáno pro mazlíčky mladší 3 měsíců
Mazlíčci do 8 měsíců věku musí být při používání pod neustálým
dohledem
Nesmí být používáno pouze k vyhřívání pro mazlíčky mladší 1
roku.
Hlídejte, aby nedošlo k překousání kabelů nebo ventilační
jednotky
Zařízení by neměli obsluhovat děti bez dozoru dospělých
Zařízení musí být vždy umístěno na rovném podkladu
Na zařízení nepokládejte žádné předměty
Zařízení nesmí být ničím přikryté, obzvláště pak ventilační
jednotka
Používejte pouze příslušenství, které bylo v balení tohoto
produktu
Zařízení nesmí přijít do styku s vodou

FCC prohlášení
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny
odpovědnou stranou, by mohly mít za následek neplatnost oprávnění
uživatele k provozu zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení
může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o vystavení radiačnímu záření FCC:
zařízení splňuje limity vystavení záření FCC stanovené pro
nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a tělem.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že se shoduje
s limity stanovenými pro digitální zařízení třídy B, což je v souladu s
částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.
Toto zařízení generuje energii rádiového kmitočtu, a pokud není
instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit
škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu. Chcete-li
odstranit rušení, musíte:





přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu
zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke
kterému je připojen přijímač
požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV
technika

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na
vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které
naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
https://www.elektro-obojky.cz/smart-pelisky/petkit-cozyinteligentni-pelisek-s-termoregulaci
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

