
PURA MAX

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.



OBSAH BALENÍ

Napájecí adaptér (v krabici s příslušenstvím)
Sáček na odpadky (v krabici s příslušenstvím)
Petkus Air Smart Spray (v krabici s příslušenstvím)

*Poznámka: Abychom zajistili lepší uživatelský zážitek, budeme implementovat
pravidelná vylepšení produktu. Obrázky produktů zobrazené pouze pro ilustrační
účely. Skutečný produkt se může lišit od obrázku na krabici. V případě jakýchkoliv
nesrovnalostí se prosím obraťte na skutečný produkt.



Naskenujte a stáhněte si aplikaci „PETKIT“.
Stáhněte si prosím aplikaci „PETKIT“ z Apple Store nebo
Android App Market. Vstupte na „domovskou“ stránku a
kliknutím na „+“ přidejte své zařízení. Postupujte podle pokynů
a připojte svůj PURA MAX.

Naskenujte QR kód a podívejte se na video Jak nastavit PURA
MAX.

Naskenujte QR kód a podívejte se na video Jak čistit PURA
MAX.

PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI

• Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PURA MAX, samočistící toaletu pro kočky. My
v PETKIT jsme udělali maximum, abychom vám i vašim mazlíčkům usnadnili život
pomocí moderní technologie.
• Před použitím produktu si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Nastavením a
používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si již přečetli a přijali níže
uvedené bezpečnostní pokyny.
• Neneseme odpovědnost a nepřijímáme odpovědnost za jakékoli nehody nebo
zranění, která jsou důsledkem nesprávného použití tohoto produktu.
• PETKIT si vyhrazuje právo na interpretaci a revizi.



PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTI

• Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poruše
produktu nebo jiným nepředvídatelným nehodám.
• Nainstalujte a používejte produkt podle pokynů v uživatelské příručce.
• Pro domácí zvířata těžší než 1,5 kg a starší než 6 měsíců.
• Neumisťujte výrobek do prostředí s vysokou teplotou a vysokým tlakem.
• Pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření po
delší dobu. Neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně.
• PURA MAX používá nízké napětí. Domácí mazlíčci však mohou napájecí kabel
poškodit, pokud jej žvýkají. Udržujte prosím své mazlíčky daleko od kabelu.
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Použití jiného napájecího adaptéru
může způsobit poškození produktu a potenciální bezpečnostní rizika.
• Ujistěte se, že je výrobek umístěn na rovném povrchu. Neumisťujte výrobek ke
zdi.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

E-mail: support@petkit.com
Telefon: 1-800.664.0284 (9:00-18:00 CST Po-Pá)

KONTAKTUJ NÁS

Tiskové a obchodní dotazy: info@petkit.com
Dotazy distributorů: sales@petkit.com
Vraťte svou objednávku: return@petkit.com
Zákaznický servis: support@petkit.com (vyčkejte prosím 48 hodin, než náš
zákaznický servis odpoví na vaše e-maily.)
Telefon zákaznického servisu: 800.664.0284 (9:00–18:00 CST Po-Pá)


