
TI nutikoer

Kasutusjuhend

Tähtis: see koer on väga aktiivne. Palun mängida tasasel avatud pinnal.
Palun lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see alles.
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I. Selle koera tundmaõppimine –
olulised funktsioonid

II. Põhitoimingud

Enne toote kasutamist tehke endale palun kõigepealt selgeks see
info, et võiksite toote kasutamisest kiiresti aru saada.

LED-silmad

Lõua puudutuse piirkond

Esijalgade juhtratasTagajalgade juhtratas

Sisse/välja lüliti

Laadimisindikaatori tuli

USB-laadimisport

Infrapunatunnetuse
piirkond

Mikrofon

Puusa puudutuse
piirkond

Seadme sisse-/väljalülitamine
Lülitage toitenupp asendisse „ON“
või „OFF“.

Laadimine
Mikro-USB-laadimine (5 V, 1 A),
umbes tunni jagu elektrienergiat.
Koer võib laadimisel automaatselt
välja lülituda; laadimisel on
indikaatortuli punane, täitudes aga
roheline. Palun ärge kasutage koera
laadimise ajal.

Lõua puudutuse piirkond
Ärkvel olekus puudutage lõuga.
Koer reageerib tegevus- ja
häälvastusega.

Infrapunatunnetuse piirkond
Kui koer täidab häälkorraldust
„protect me“ („kaitse mind“), siis
teeb see kedagi enda ees
tunnetades hoiatavat häält.

Aku tühjenemise hoiatus
Kui aku hakkab tühjenema, teeb
koer häälmeeldetuletusi ja
silmadesse ilmub tühja aku ikoon.
Kui aku täiesti tühjaks saab, lülitub
koer automaatselt välja.

Puusa puudutuse piirkond
Kui ärkvel olekus puusa puudutada,
istub koer maha ja liputab teile
saba.

Ooterežiim
Kui koera pole 10 minutit kasutatud,
võib see minna ooterežiimile. Kui
tahate seda jälle üles äratada,
vajutage lihtsalt uuesti pead.

Peanupp
Ärkvel olekus vajutage lühidalt
pead, katkestage praegune tegevus
või hääl, et minna interaktiivse hääle
olekusse; pea pikal vajutamisel
läheb esinemisolekusse, et esitada
muusikaga tantsu.

III. Koolitusrežiim – häälsuhtlus

Buutimine käivitab koolitusrežiimi. Toetab järgmiseid häälkäsklusi;
erinevate käskluste väljaütlemisel sooritab koer kiiresti järgmised
tegevused.

Märkused
1. Koer suudab teie jutust aru saada ainult siis, kui ta seisab
paigal.
2. Kui koer ei suuda pärast kõhu pööramist üles tõusta, ärge
suruge kõhule, vaid lülitage koer välja, seejärel asetage maha.
Koer kohendab automaatselt kehaasendit ja muutub
normaalseks.
3. Tunneb ära häälkäskluse; kui peate äratundmise olekusse
sisenema, vajutage häälsuhtluse alustamiseks pead.

Puppy

Turn around

Good boy

Go pee pee

Play dead Do stunts Showtime

Protect me

Go To sleep

Roll over

Sit down Get down

IV. Rakenduste režiim

Skaneerige kahemõõtmeline kood, laadige PuppyGo rakendus alla ja
installige see (Apple'i seadmete kasutajad võivad ka otsida App
Store'is „PuppyGo“). Pärast allalaadimist ja installimist ühendage
juhtimiseks ja mängimiseks Bluetooth-telefon.

Bluetooth-ühendus
Pärast koera sisselülitamist avage telefoni Bluetooth, otsige koera
Bluetooth-signaali „PuppyGo_XXX“ ja ühendage, et viia läbi huvitavam
suhtlus.

PuppyGo rakenduse kahemõõtmeline kood

Kui Bluetooth pole ühendatud, võite vajutada ühendusabile.

1. Lõbus programmeerimine
Rakenduses saate korraldada oma koera trikke ja taustamuusikat,
et see paremini mängima panna.

� � �Alusta mängimist Kustuta tegevus Salvesta programm
� � �Tegevuse valik Tegevuste sortimine Programmi
salvestamine Muusika valik�

2. Toitmine ja kasvatamine
Simuleerige päris toitmist: võite koerale erinevaid toite valida ja
võite ka igal ajal koera tervislikku seisundit kontrollida.

� �Vajutage, et alustada kohandamist Toidu omaduste tutvustus
� Vajutage ja hoidke teatud toitu ning vedage see koera juurde
liidesesse, seejärel saate koera toita.

Vasemat liidest kasutatakse koera liikumise juhtimiseks ja
paremat liidest koera tegevustriki juhtimiseks.

� �Valige palad Valige instrumendid

4. Juhtimine ja jalutamine
See liides lubab eemalt teie koera haukumist ja liikumist juhtida.

6. Rütmimeister
Valige rakenduse liideses eri palade ja muusikainstrumentide
vahel ja patsutage koera tagumikku, siis saab koer esitada
muusikat teie rütmiga.

7. Sätted
Sätete all saate muuta helitugevust, kontrollida aku täidetust,
Bluetoothi skaneerimist; kui vajate abi, saate võtta ühendust
klienditeenindustoega.

5. Muusikaga tantsimine
Kui telefon on koera Bluetoothiga ühendatud, lülitage see
funktsioon sisse ja koer tantsib igasuguse muusika järgi, mida
telefon mängib.

V. Bluetooth-kõlar

VI. Märkused

Kui koer on sisse lülitatud, lülitage sisse telefoni Bluetooth, otsige
koera Bluetooth-signaali „PuppyGo_XXX“ ja ühendage, et muusikat
mängida.

	 Pakendis ja kasutusjuhendis olevad pildid ning kujundid võivad
veidi tegelikest erineda.
	 See koer ei tunne ära häälkäsklusi, kui sooritab mingit tegevust
või esitab heli.
	 Toode on täppiselektroonikatoode, palume hoida seda tugeva
löögi ja vibratsiooni eest; vältige ebasobivat kasutamist: lahtivõtmist,
põrutust ja pealeastumist jne.
	 Ärge väänake kõhtu, jalga või teisi liikmeid jõuga.
Ärge tõmmake tugevalt koera sabast, see võib põhjustada saba
katkimineku.
	 Kui koer on millegi külge kinni jäänud (nagu juuksed, juhe vms),
palun vabastage see õigel ajal.
	 Kui koera ratas on määrdunud või libe (õli vms), palun puhastage
see õigel ajal.
	 Pideval kasutusel võib toode kuumeneda, see on normaalne
nähtus.
	 Sisaldab täppiselektroonika komponente, ärge asetage seda tule
lähistele, vette ega kasutage niisketes tingimustes.
	 Palun ärge kasutage seda toodet tugevas raadiolainekiirguses
ega tugevas magnetväljas.
	 Ärge võtke jõuga koost lahti; vältige toote väikeste osade
neelamist laste poolt.
	 Koer väljastab aku tühjenemise hoiatushääle või ilmuvad
silmadesse tühja aku ikoonid.
	 Laetav liitiumpolümeeraku: alalispinge 3,7 V, 500 mAh, sisse
ehitatud aku, pole eemaldatav ega vahetatav.

	 Laadimisadapteri andmed: sisend vahelduvpinge 100–240 V,
väljund alalispinge 5 V, 1 A. Teistsuguse laadija kasutamine pole
õige.
	 Palun kasutage laadijat vastavalt toote laadimisandmetele
laadimiseks, kontrollige pidevalt pistikukontakte, kesta ja muid
osasid, et need poleks kahjustatud. Kahjustuse korral tuleks
kasutamine lõpetada, kuni see on parandatud.
	 Shenzhen TBZ Technology Co. Ltd. spetsifikatsiooni värskeim
tõlgendus võib muutuda ilma ette hoiatamata.

Hoiatus: akusid ei tohiks jätta päikesevalguse, tule või
muude ülekuumenemist põhjustavate tingimuste kätte.
Juhendis mainimata küsimusi vaadake palun ametlikult veebilehelt
või võtke meiega ühendust.

Selle toote kahjulike ainete nimed ja sisaldused

Osa nimi

Kest ja metallosad

Aku

Andmejuhe

Silikageel

Kõlar
Trükiplaat ja

komponendid, kõlar

Numbrid logol esindavad toote tööiga normaalsete
hooldustingimuste korral.


