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Przegląd produktu: 



Instalacja i pierwsze użycie: 
1. Umyj i wyczyść miskę, następnie umieść ją w bazie. 

2. Użyj śrubokręta, aby otworzyć 
komorę baterii, następnie umieść trzy 
1,5V baterie AA zgodnie z oznaczeniami.

3. Po poprawnym zainstalowaniu 
baterii, waga włączy się. Domyślną 
jednostką wagi jest gram (g). 



Informacje dotyczące wyświetlacza:
Wybudzanie
Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk 

Reset
Kiedy ekran jest włączony, naciśnij podwójnie przycisk.

Zmiana jednostek wagi
Kiedy ekran jest włączony, naciśnij przycisk 

Resetowanie Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 7 sekund, kiedy dioda bluetooth 
miga oznacza to, że reset przebiegł pomyślnie. 

Połącz z Bluetooth
Kiedy ekran jest włączony, a dioda bluetooth miga urządzenie jest gotowe 
do parowania. 

Połączono z Bluetooth
Ekran jest włączony, a dioda świeci stałym światłem. 

Rozłączono z Bluetooth
Ekran jest włączony, a dioda nie świeci. 

Za duże 
obciązenie

Wczytywanie Słaba bateria



Połącz z PAWBBY APP

Ten produkt współpracuje z aplikacją Pawbby i może być kontrolowany 
przez aplikację. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację 
Pawbby. Zostaniesz przekierowany do strony kon�guracji połączenia, jeśli 
aplikacja Pawbby jest już zainstalowana. Lub wyszukaj „Pawbby” w sklepie z 
aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Pawbby. Otwórz stronę 
główną w aplikacji Pawbby, kliknij Dodaj urządzenie "+" na dole strony, 
wybierz urządzenie do dodania, a następnie kliknij      na wyskakującej 
stronie, zeskanuj kod QR w instrukcji lub etykiecie urządzenia, aby doda 
urządzenie. 
Uwaga: Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie. Podczas 
połączenia trzymaj telefon blisko urządzenia. Ze względu na aktualizację i 
aktualizację aplikacji Pawbby, faktyczne działania mogą nieznacznie różnić 
się od powyższego opisu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w 
aplikacji Pawbby.



Pielęgnacja i konserwacja

Pawbby Smart Pet Bowl została zaprojektowana z oddzielnych części.
Miskę można wyjąć osobno, nie można jej czyścić druciakiem, aby uniknąć 
zarysowań. 
*Porada:  Po zakończeniu karmienia umyj i osusz miskę. Nieużywane urządzenie 
należy przechowywać w suchym miejscu. 

Środki ostrożności:

1. Jednostka główna zawiera wrażliwe części, takie jak czujnik. Proszę 
obchodzić się z nim ostrożnie i unikać upadków. 
2. Podczas użytkowania umieść urządzenie na płaskim podłożu. 
3. Proszę nie przeciążać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie czujnika.
4. Jednostka główna nie jest wodoodporna. 
5. Proszę używać urządzenia w temperaturze otoczenia 5-40°C. Nie 
przechowuj go w lodówce. 
6. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby 
dorosłej.
7. Proszę nie mieszać nowych i starych baterii różnych typów. 
8. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i 
przechowaj je w suchym miejscu



Specy�kacja techniczna
NAZWA: Pawbby Smart Pet Bowl

Zasilanie

Jednostki wagi

Zakres ważenia:

Wymiary:

Waga

Materiały wykonania: ABS, stal nierdzewna do kontaktu z żywnością 

Temperatury pracy:  

Wilgotność pracy  

Łączność: 

Wymagania sprzętowe: Android 4.4/IOS 9.0 albo wyższy ( od iphone 5S i wyżej) 
oraz wsparcie bluetooth 4.0 lub wyższy . 


