
NÁVOD

ZARIADENIE NA SLEDOVANIE
DOMÁCEHO ZVIERATKA



Sledovac aktivity domáceho zvieratka Petbit
Petbit sleduje aktivity vášho domáceho zvieratka 24 hodín denne.
Bezplatná aplikácia pre iPhone a Android sprostredkuje údaje
a štatistiky priamo na váš smartfón.

Body Pet Point zobrazujú aktivity
vášho zvieratka v priebehu dňa
a porovnávajú sa s nastavenou 
cieľovou hodnotou. Pomôžte svojmu 
zvieratku dosiahnuť denný cieľ jeho 
zvýšenou aktivitou.

Culé zvieratko je zdravé zvieratko!ˇ
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(1) Dobíjanie
Odstráňte čierny silikónový štipec a dobite zariadenie Petbit
prostredníctvom pribaleného dobíjacieho USB-kábla. 
Pripojte ho k vášmu PC alebo cez USB nabíjačku Tractive. 
Po dobití zariadenia sa zobrazí ikona plne nabitej batérie.



(2) Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Petbit z Apple App Store
alebo z Google Play Store.



(3) Spárovanie a synchronizácia
1) Zapnite si na mobile Bluetooth
2) Stisnite tlačidlo na 3 sekundy, čím Petbit zapnete
3) Otvorte aplikáciu Petbit a podľa pokynov si pridajte nové zvieratko
4) Váš mobil sa automaticky spáruje so zariadením

Aplikácia automaticky zosynchronizuje zhromaždené údaje vždy, 
keď sa s mobilom ocitneme v dosahu zariadenia Petbit.

Pamäť zariadenia Petbit
má kapacitu na uloženie 
údajov o aktivite počas 7 dní.



VYHLÁSENIE O ZHODE 

Nariadenie EMC 1999/5/EC:
Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode: Spoločnosť Tractive GmbH týmto
vyhlasuje, že zariadenie Tractive PetBit (položka č. TRAPB1) vyhovuje 
základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam nariadenia 
1999/5/EC. Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej 
stránke: www.petbit.com
 
Vyhlásenie o zhode s FCC
Toto zariadenie vyhovuje kapitole 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha
týmto podmienkam:
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
2. Toto zariadenie musí odolávať akémukoľvek rušeniu, vrátané takého, 
ktoré môže mať neželaný účinok.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne
schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie
používateľa na jeho prevádzkovanie.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie sa odskúšalo v súlade kapitolou
15 predpisov ECC a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B. 
Tieto limity sú stanovené s cieľom poskytnúť primeranú ochranu voči 
škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, 
využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a spôsobovať 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie, ak sa nenainštaluje a nepoužíva 
v súlade s pokynmi výrobcu.



Neexistuje však žiadna záruka, že v určitých zariadeniach sa nebude
vyskytovať rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie
rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím
zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby rušenie odstránil vykonaním
jedného alebo viacerých opatrení:

• Zmeniť orientáciu alebo premiestniť prijímaciu anténu.
• Zväčšiť odstup zariadenia od prijímača.
• Požiadať o pomoc obchodného zástupcu alebo skúseného rádiového
či televízneho technika.
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