
Uživatelský manuál 

Aetertek AT-168 

Automatický laser 

 

Obsah balení 

 Automatický laser 

 Nabíjecí adaptér 

 Manuál 

Sestavení zařízení 

 Vyjměte elektronickou část z podstavce 

 Postavte elektronickou část na podstavec 

 Zapojte nabíjecí adaptér 

První použití 

1) Nabijte zařízení. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Po úplném nabití se rozsvítí modrá 

kontrolka. Při prvních použitích nabíjejte zařízení alespoň 3 hodiny. 

2) Podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 vteřin. Tím zařízení zapnete, nebo vypnete. První červení 

kontrolka začne blikat. Nyní si s ním mazlíček může hrát. Výchozí nastavení je na 15 minut 

hry. 

3) Krátkým stisknutím tlačítka SPEED změníte rychlost: pomalá, střední, rychlá a automatická. 

Kontrolka rychlosti svítí modře, bude měnit pozici podle nastavení. 

4) Krátkým stisknutím tlačítka TIME, změníte čas hry. Kontrolka bliká modře. Možnosti 

nastavení jsou 15, 30, 45 a 60 minut. V případě nastavení Automatické hry je nastavení vždy 

1 hodina. 

Tipy k užívání 

 Pokud zařízení déle nepoužíváte, plně jej dobijte. Prodloužíte tím životnost akumulátoru. 

 Nejlepšího efektu docílíte, pokud umístíte zařízení na povrch, kam má směřovat laser 

(například na podlahu) 

 Rozsah laseru zvětšíte umístěním zařízení do větší výšky. 

 Mazlíček by měl být při hraní pod dohledem. Pokud pozorujete zvláštní chování, poraďte se 

s veterinářem. 

 Produkt je určen pro použití se zvířaty, nikoliv s dětmi. Nenechte si se zařízením hrát děti. 

 



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis 
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná 

dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u 

dovozce. 

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení): 

https://www.elektro-obojky.cz/hracky-pro-psy-a-kocky/automaticky-laser-pro-psy-a-kocky-aetertek-

at-168 

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Reedog s. r.o., 

Sedmidomky 8, 101 00 Praha 

Infolinka: 216 216 106 

Email: info@reedog.cz    
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