ISTRUKCJA OBSŁUGI
O Bellabeat Spring
Bellabeat Spring – inteligentny bidon monitorujący nawodnienie
Spring wylicza ilość wody, której potrzebujesz, bazując na informacjach o Twoim trybie życia.
Bidon rejestruje każdy wypity łyk, a gdy potrząśniesz nim od lewej do prawej, synchronizuje
dane z aplikacją Bellabeat, gdzie możesz śledzić swoje postępy.

Zawartość opakowania:
•
•
•

Spring inteligentny bidon
Bateria CR2450
Instrukcja obsługi

Pierwsze kroki:
Mycie:
Umyj bidon przed pierwszym użyciem. Wnętrze oraz pokrywa bidonu mogą być myte w
zmywarce. Pamiętaj, aby zdjąć dolną pokrywę z elektroniką przed włożeniem do zmywarki,
ta część nie może być myta.
Chroń elektronikę przed zamoczeniem lub zanurzeniem w wodzie. Kontakt z wodą może
spowodować uszkodzenia. Unikaj mycia mydłem oraz detergentami. Myj delikatnie
ściereczką z mikrofibry.

Instalowanie aplikacji:
1. Włóż baterię do bidonu
2. Podłącz swój telefon do Internetu oraz pobierz aplikację Bellabeat z App Store (dla
użytkowników iOS) lub Google Play (dla użytkowników Android). Więcej informacji
znajdziesz na www.bellabeat.com
3. Otwórz aplikację Bellabeat
4. Kliknij dwa razy, aby rozpocząć parowanie
5. Połącz urządzenie z aplikacją Bellabeat

Ostrzeżenie!
Gorąca lub zimna temperatura może uszkodzić powłokę bidonu. Nie wkładaj go do
zamrażarki, nie napełniaj go wrzącą kawą lub herbatą. Nie eksponuj bidonu na świetle
słonecznym oraz wysokich temperaturach.

Specyfikacja:
Wymiary: Wysokość: 230 mm; Szerokość: 66mm
Waga: 423 g
Zasilanie: bateria typ: CR2032
Połączenie: bezprzewodowe
Materiały: TritanTM (BPA-free plastic), szkło borokrzemowe, silikon
Leaf Bellabeat współpracuje z Adnroid 4.3 oraz nowszymi oraz iOS 9 lub nowszy

Wymiana baterii:
1. Za pomocą monety zdejmij osłonę baterii
2. Wyjmij i włóż nową baterię
3. Załóż osłonę baterii i za pomocą monety przykręć ją zgodnie ze wskazówkami zegara

Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu
Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie
wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie do śmieci pochodzących z
gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako
nieposegregowane śmieci miejskie.
Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych
punktów odbioru w celu przeprowadzenia recyklingu lub właściwej likwidacji
w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji
odnośnie recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania odpadów lub sklepem, w którym nabyto
urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej
w zakresie gospodarki odpadami urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE
(WEEE). Powodem wyodrębnienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych wpływów
środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać.

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji:
ALSTOR Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy.
Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez
możliwości wprowadzania zmian.

Dystrybutor w Polsce:
ALSTOR sp. j. ul., Wenecka 12, 03-244 Warszawa,
tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, e-mail:
alstor@alstor.com.pl,
www.alstor.pl
Informacje o produktach dostępne są na stronie:
www.icorner.pl

