
Handleiding Kenmerken Cheerble BALL
Drukknop / klepje LED Indicator

Drukknop (binnenin)

Micro USB oplaadpoort

Haakje
*Er kan een belletje bevestigd worden aan dit haakje.

Na het openen van het klepje

Snelstartgids
Zorg dat de Cheerble ball is opgeladen �

Als de button wordt ingedrukt en de bal laat een rood knipperend lampje zien of als er helemaal niets gebeurt, zorg dan dat de Cheerble ball eerst verder wordt opgeladen.

*Steek de USB kabel in een geschikte USB laadpoort.

*Status van het LED lampje tijdens het laden

Bezig met laden
Volledig opgeladen

Het duurt ongeveer � uur voordat de Cheerble ball volledig is opgeladen

www.cheerble.com
Importeur: Xorizon Van Bylandtstraat �� - ����MC Nederland

Snelstartgids
Schakel de bal in en selecteer een speelmodus�

AAN / UIT Selecteer modus
*Druk de knop � seconden in *Druk de knop kort in

Rustige modus
Normale modus
Actieve modus

*Kleur van het LED lampje geeft de huidige modus aan.

Snelstartgids
Activeer de Cheerble Ball �

!

��s

Er zijn � manieren om de Cheerble Ball te activeren:�. Activeer hem direct door hem te schudden of tegenaan      te kloppen�. Of leg de bal op de grond en wacht �� seconden

Controleer altijd voor het spelen of de Cheerble ball in goede conditie verkeert en of het eventuele belletje goed is bevestigd.

Snelstartgids
Betekenis van de LED lampjes�

Bal beweegt of schudt Rustmodus Snel schudden of stuiteren
*LED indicator wanneer de bal zich in speelmodus bevindt.

Tips De Cheerble Ball zal �� minuten met je kat spelen, daarna gaat de bal automatisch in rustmodus voor �� minuten. Echter, wanneer de bal in rustmodus wordt aangeraakt door je kat, zal de bal weer �� minuten met de kat gaan spelen.

Specificaties

��mm / �.��inch

Model :
Gewicht :
Afmetingen :
Batterij :
Min/Max bedrijfs-temperatuur
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