Chytrá miska s váhou pro domácí mazlíčky XL

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
22,5 x 27 x 8 cm
Maximální kapacita: 1,8 litrů
Minimální kapacita: 2 g
Přesnost vážení: 1 kg
Převod na 4 hmotnostní jednotky: gr, ml, lb, oz, fl´oz







LCD displej
Dotykový zámek
Pracuje s baterií 1*CR2032. Baterie součástí balení
Ukazatel úrovně baterie
Nerezová miska je omyvatelná v myčce

Návod k použití
Před použitím čtěte pozorně příbalové informace.
A. Vkládání baterií:
 Vyjměte krytku baterií umístěných na dně nádoby
 Vyjměte instalační listopad
 Před použitím opět vložte krytku baterií
Varování:
Používejte výhradně typ baterií, který je uveden v tomto návodu.
Použité baterie vždy vyměňte.
Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vždy vyjměte baterie.

B. Nastavení měrných jednotek:
Váha využívá dvou jednotkový metrický systém: Metrický a Císařský. Stiskněte tlačítko
„MODE“ pro výběr požadovaného systému, jakmile se na displeji objeví informace „18888“
C. Návod k použití:
1. Zapněte váhu – aktivujete ji stiskem jediného tlačítka „ZERO – ON/OFF“. Displej zobrazí
„0 g“
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu váha, objem vody nebo objem mléka.
3. Krmivo nasypte na váhu, na displeji se ukáže výsledek.
4. Pro uvedení vynulování váhy stiskněte kdykoliv „ZERO – ON/OFF“
5. Jak váhu deaktivovat:
- Když displej ukazuje „0 g“, stiskněte „ZERO – ON/OFF“. Váha se deaktivuje.
- Pokud displej stále ukazuje údaj, nebo negativní hodnotu, opět stiskněte „ZERO –
ON/OFF“, sečkejte, až se na displeji objeví „0 g“ a stiskněte tlačítko znovu. Váha se
deaktivuje.
- Váha se deaktivuje automaticky, pokud není po dobu 2 minut používána.
Doporučení: Pro informaci o kvalitě výživy a správné volbě stravy se poraďte s výrobcem nebo
veterinářem.

1. Specifická upozornění: Jakmile displej zobrazí „Lo“, vyměňte baterie za nové. Zkontrolujte
vzhledem ke správné polaritě.
2. Displej ukazuje „Err“ (Error) pokud je hmotnost vážené stravy příliš vysoká.

