
CHYTRÁ MISKA REEDOG PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

 

Pokyny k užívání 

 Plastové části nesmí být ponořeny do vody či jiné tekutiny. Osušte pouze pomocí hadříku. 

  Misku pokládejte vždy v horizontální poloze na rovnou a stabilní plochu. 

 Zařízení obsahuje vysoce přesnou elektronickou váhu. Zařízení nikdy sami nerozebírejte a 

nezkoušejte sami opravit. Dbejte zvýšené opatrnosti, výrobek by mohl způsobit silné vibrace 

nebo šok. 

 Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu záření. Udržujte z dosahu tepelného zdroje a chraňte 

před vlhkostí. 

 Nikdy výrobek nezahřívejte a nevkládejte do mikrovlnky. 

 Pokud displej ukazuje nesprávné údaje, zkontrolujte, zda baterie přesně doléhají k určeným 

kontaktním bodům. Vyjměte baterie a po chvíli zkuste baterie vložit znovu. 

 Nepoužívejte váhu v dosahu jiného magnetického pole, může to ovlivnit správnost 

ukazovaných informací. 

 



Technické parametry 
 19 x 19 x 6,5 cm 

 Maximální kapacita: 1 kg 

 Přesnost vážení: 1 kg 

 LCD displej 50x20 mm 

 Pracuje s baterií 2x AAA. Baterie jsou součástí balení 

 Upozornění na nízký stav baterie 

 Nerezová miska je omyvatelná v myčce 

 Protiskluzové nohy 

 

 

Návod k použití 

Vkládání baterií: 

 Otevřete krytku baterií na zadní straně misky 

 Vložte 2xAAA baterie podle vyznačené polarity 

 Zavřete krytku 

 

Varování: 

 Používejte výhradně typ baterií, který je uveden v tomto návodu. 

 Použité baterie vždy vyměňte. 

 Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vždy vyjměte baterie. 

 Pokud se na LCD displeji zobrazí „lo“ je potřeba vyměnit baterie. 

 Displej ukazuje „EEEE“ (Error) pokud je hmotnost vážené stravy příliš vysoká. 

 

Návod k použití: 

 Zapněte váhu – aktivujete ji stiskem jediného tlačítka „UNIT/TARE – ON/OFF“.  Displej zobrazí 

„0 g“ 

 Krmivo nasypte na váhu, na displeji se ukáže výsledek. 

Doporučení: Pro informaci o kvalitě výživy a správné volbě stravy se poraďte s výrobcem nebo 

veterinářem. 

Upozornění: Váha se deaktivuje automaticky, pokud není po dobu 60 sekund používána. 


