
Modelo: EKS-FBI050

Manual de Usuário

BOLINHA INTELIGENTE 1 x Bolinha inteligente
1 x Cabo Micro-USB

Você acaba de adquirir um produto  da 
linha EKAZA!
Nossos produtos trás facilidade, economia 
de energia e segurança.

Modelo: EKS-FBI050
Diâmetro: 71mm
Peso: 94g
Duração da Bateria: 5 horas contínua
Bateria: Lithium 320mAh

PARABÉNS

A CAIXA CONTÉM:

ESPECIFICAÇÕES

SOBRE O PRODUTO

  Emissão de Odor 

   Emissão de Odor 

   LED

Liga/Desliga

SOBRE O PRODUTO

   LED

Bateria de Lithium

(Luz pisca em vermelho,
indicando pouca bateria)

Aperte para ligar e desligar;

Se a luz piscar apenas uma vez, indica 
que está ligado;

Se a luz pisque três vezes, indica que 
está desligado.)

Porta Micro-USB

Status de Carregamento

Câmara de Odor

(Carga completa: 
luz vermelha ficará levemente brilhante.)

(Pode ser adcionado 
uma quantidade 
pequena de
Catnip).

CIMA

BAIXO

COMO FUNCIONA

Rolamento Automático: direção 
automática quando encontra um obstáculo.

Modo de Funcionamento Inteligente: 
depois de ativar sacudindo, ela funciona por 
5 minutos (rolando por 30 segundos e 
parando por 6 segundos). Ela desativa 
automáticamente após 5 minutos.   

OPERAÇÃO

1. Ligando a Bolinha Inteligente:
Desrosqueie a Bolinha Inteligente no sentido 
anti-horário e aperto no botão de ligar/desli-
ga;

2. Sacudindo a Bolinha Inteligente:
Após fechamento da bolinha, sacuda para 
que ela comece a funciononar. (Balance 
para cima e para baixo);

Catnip 

COMO FUNCIONA

3. Carregando a Bolinha Inteligente:
Desrosqueie a Bolinha Inteligente e conecte 
o cabo Micro USB no tomada;

4. Adcionando Catnip na Bolinha 
Inteligente:
Abra a tampa da câmara de odor e adcione 
uma quantidade de catnip dentro da 
câmara.

PRECAUÇÕES

1. Utilize o produto no chão. Não jogue em 
uma altura muito grande e não mergulhe na 
água;

2. Não troque a bateria e nem modifique o 
equipamento;

3. Apropriado para gatos;

4. Ao ligar e desligar sacudindo, a sensibili-
dade do produto pode ser afetada em 
relação a força;

5. Se estiver em espera, e o animal sacudir 
com força o produto, ele pode ligar sozinho.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal 
quando precisar acionar a garantia durante 
o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para 
defeitos de fabricação (incluindo as partes) 
a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das 
condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal 
com a data de compra;

B) Reparos ou modifcações não 
autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as 
instruções contida neste manual, mau uso, 
fogo, água, fenômenos da natureza e 
outros.

4 - A garantia não é estendida para perda 
ou danos causados pelo envio e postagem 
do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições 
estão sujeitos a mudança sem aviso prévio

Itens Fora da Garantia

1. Reparos não autorizado, uso indevido, 
colisões, negligência, abuso, exposição a 
umidade ou água, acidentes, alterações, 
uso indevido de acessórios, rasgo ou 
alteração de adesivos ou marcas de 
contratação;

2. Danos causados por força maior;

3. Passado o período de validade da 
garantia;

4. Danos ou mau funcionamento causados 
por problemas que não sejam o design, a 
tecnologia, a fabricação e a qualidade do 
produto.

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558  
sac@ekaza.com.br
Validade: Indeterminada
Fabricado na China


