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Návod k použití 

 



Popis zařízení 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Začínáme 

Stáhněte si aplikaci  

 

 

1. Nainstalujte filtr 

        - Odstraňte vnější obal z filtru.  

        - Sundejte desku pro sběr 

vody a vložte filtr do otvoru 

pro filtr na spodní straně 

sběrné desky 

* Doporučená doba použití 
filtru: 5-6 týdnů. 

 
 

2. Zapněte Pawbo Spring 

-  Zapojte fontánu do 

zásuvky a zapněte. Po 

zapnutí bude konstantně 

blikat modrá kontrolka 

- Vyjměte nádobku na vodu 

a odložte stranou 

 



3. Stáhněte si aplikaci a pokračujte v nastavení 

- Pokud indikátor stavu bliká 

modře znamená to, že 

výrobek je v režimu 

párování. 

- Spusťte aplikaci Pawbo 
Spring, vyberte „Pawbo 
Spring“ a poté postupujte 
dle pokynů v aplikaci. Po 
úspěšném spárování se 
bude kontrolka pomalu 

modře blikat.  

                                       - Naplňte nádobu na vodu 

doporučeným množstvím 

vody a vložte zpět do 

hlavní jednotky  

* Světlo bliká pomalu červeně, když je hladina vody 

nízká (žádná voda). 

Problém s připojením  

Pokud nemůžete telefon 
spárovat 
s produktem nebo jej 
přihlašujete k jiné síti, 
postupujte takto: 
 
- Vložte kancelářskou sponku 
do reset tlačítka vedle tlačítka 
napájení po dobu asi 3 vteřin. 

                                  

                                   - Kontrolka bude blikat modře 

(modro-červeně) – nyní 

postupujte dle pokynů aplikace 

 



4.Připojení iPuppyGo 

 

- Naskenujte QR kód na 

zadní straně monitoru 

aktivity iPuppyGo.  

- Po úspěšném spárování, 

obdržíte upozornění 

v reálném čase o pitném 

režimu vašeho mazlíčka 

 

 

 

 

 

- Pokud máte více zvířat 

s monitorem aktivity 

iPuppyGo, přidejte si ke 

každému jméno a 

fotografii, pro lepší 

identifikaci 

 

 

 

 

 

 

 



5. Stažení aplikace iPuppyGo 

 

- Kromě příjmu vody 

můžete také sledovat 

denní aktivity vašeho 

mazlíčka, spánek, 

náladu a spálené 

kalorie.  

- Tato aplikace 

promění procházky v 

hon na poklady 

formou hry. Jděte na 

procházky se svým 

mazlíčkem a získejte 

úžasné ceny! 

 

6. Čištění a výměna vody 

 

- Při čištění není nutné 

vypínat. Jednoduše vyjměte 

nádržku na vodu, umyjte ji 

houbou (použijte přírodní 

čisticí prostředek), pak 

doplňte vodu do MAX a 

vraťte nádržku zpět. 

 

* Neumývejte kyselými nebo chloridovými čisticími 

prostředky, jako např bělidlo. 

* Nádržku na vodu a sběrnou desku nedrhněte 

hrubou houbou 



7. Automatická aktualizace  

    - Produkt se automaticky upgraduje čas od času, 

pro poskytnutí lepších a stabilnějších služeb. 

Stav kontrolky upgradu softwaru: 

  - Trvale modrá (když k tomu dojde, voda přestane 

téct) 

  - Rychle bliká modře 

  - Trvale modrá 

  - Pomalu blikající modrá: aktualizace byla úspěšná 

* Během aktualizace nevypínejte fontánu! 

 

8. Světelný indikátor 

 

 

 

9. Bezpečnost 

• Abyste zabránili zkratu nebo zlomení, netahejte za 
kabel za napájecí kabel. 
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, 
nezapojujte a neodpojujte výrobek mokrýma 
rukama. 
• Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky. 
• Neumývejte kyselými nebo chloridovými čisticími 
prostředky, jako jsou bělidla. Nedrhněte. 
• Pokud produkt vydává zvuky nebo je horký, 

okamžitě jej přestaňte používat. 



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

 Pokud by váš produkt přestal fungovat, nebo se vyskytla 

chyba, přečtěte si nejprve v tomto průvodci zda produkt 

používáte správně.  

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  

Reedog, s.r.o., 

Sedmidomky 459/8, 10100, Praha 10 

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

V závislosti na rozsahu poruchy možná budeme muset zaslat 

produkt do servisu na opravu. U všech oprav prosím dodejte 

následující: kompletní produkt, doklad o nákupu ( potvrzení 

nebo potvrzení o prodeji). Na produkt se vztahuje záruka 2 

roky. 
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