
Laserová hračka pre psy a mačky FroliCat Dart Duo 
Užívateľská príručka 

 
 VAROVANIE 

Laserová hračka FroliCat Dart Duo nie je hračkou pre deti. Nedovoľte používať tento výrobok deťom, pokiaľ nie 
sú pod neustálym dohľadom dospelých. 
 
 

 VAROVANIE 
Výrobok smie byť používaný iba v súlade s inštrukciami v tejto užívateľskej príručke. Je určený výhradne pre psy 
a mačky, nie pre deti. Nepoužívajte výrobok na vyvýšenom povrchu ako je napríklad stôl. Výrobok je určený len 
pre použitie na podlahe. 
 
 

 VAROVANIE 
Nikdy nesvieťte touto hračkou priamo do očí zvierat alebo ľudí. Hra vyžaduje dohľad dospelej osoby. Sledujte 
reakciu vášho zvieraťa na laserové svetlo a používajte odmeny (iné hračky, maškrtu alebo vašu náklonnosť). 
Zvieratá by mali byť pod neustálym dohľadom dospelej osoby. Ak spozorujete u vášho zvierať neobvyklé 
správanie, ihneď prerušte používanie hračky a konzultujte ďalšie používanie s vašim veterinárom. 
 
 

 VAROVANIE 
Batérie držte mimo dosah detí. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu batérie dieťaťom, je potrebné čo najrýchlejšie ho 
dopraviť do nemocnice. Batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť popáleniny počas nabíjania, alebo pokiaľ je 
vystavená pôsobeniu vody, ohňa, a vysokej teplote. Nekombinujte staré a nové batérie. Batérie udržiavajte 
v pôvodnom balení do doby, než ich použijete. Použité batérie neodkladne zlikvidujte. 
 
Pred použitím laserovej hračky FroliCat Dart Duo sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a starostlivo si 
prečítať tento návod. 
 
Laserová hračka FroliCat Dart Duo umožňuje rôzne možnosti nastavenia rotácie dvojitého laseru v rozmedzí 
360°, preto je táto hračka vhodná aj pre viacero zvierat. Hračka sa automaticky vypne po 15 minútach hrania. 
 

Zostavenie hračky 
Žiadna inštalácia nie je vyžadovaná. Jednoducho vložte batérie, stlačte tlačidlo pre spustenie a položte laserovú 
hračku FroliCat na podlahu. Nikdy neumiestňujte hračku na vyvýšené plochy. V prípade akýchkoľvek otázok sa 
obráťte na našu zákaznícku linku na čísle: +421 322 601 057. 
 
 

Inštalácia batérií a používanie hračky 
1. Nájdite dvierka priestoru pre batérie (znázornené na obrázku 1). 
2. Otvorte dvierka priestoru pre batérie. 
3. Vložte 3 AA batérie (znázornené na obrázku 2). 
4. Zavrite dvierka priestoru pre batérie. 
5. Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na vonkajšej strane zariadenia (znázornené na obrázku 3). 

   
 



Inštrukcie k obsluhe 
 Umiestnite hračku na podlahu. 

 Uistite sa, že je povrch rovný a rovnomerný. 

 Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia na vonkajšej strane zariadenia. 

 Hračka je aktivovaná, vydá jeden pípavý zvuk a laserové svetlá trikrát zablikajú. 

 Hračka sa automaticky vypne po 15 minútach zariadenia. 

 Pokiaľ chcete hračku vypnúť pred koncom hrania (skôr ako po 15 min), stlačte tlačidlo pre vypnutie.  
 
 

Zabezpečenie správneho fungovania výrobku 
 Nekombinujte staré a nové batérie. 

 Nekombinujte štandardné alkalické a dobíjacie batérie. 

 Nepoužívajte dobíjacie batérie. 

 Použité batérie neodkladne zlikvidujte. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu. 
 
 

Pokyny k použitiu 
Každá mačka sa rada hrá. Laserová hračka FroliCat zabezpečuje dostatok príležitostí pre hranie. Mimo herný 
režim s hračkou, ale udržujte kontakt s vašim zvieratkom a doprajte mu rôzne pohybové aktivity, stimulujte 
jeho aktivitu a plánujte jeho každodennú fyzickú aktivitu odporúčanú veterinárom. 

 
 
FCC 
Toto zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa 
časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému 
rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Manipulácia je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: 

1. Zariadenie by nemalo spôsobovať škodlivé rušenie. 
2. Zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku. 

 
Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať žiarenie o rádiovej frekvencii a pokiaľ nie je nainštalované 
v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu s ďalšou rádiovou komunikáciou. Napriek tomu ale 
nie je zaručené, že nemôže pri istom type inštalácie dôjsť k rušeniu. Pokiaľ toto zariadenie spôsobí škodlivé 
rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa 
odporúča rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 Premiestnite alebo inak nastavte anténu pre príjem. 

 Zväčšite vzdialenosť oddeľujúcu zariadenie od prijímača. 

 Pripojte zariadenie do výstupu na inom obvode, než k akému je pripojený prijímač. 

 Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu. 
 
 

 
Záruka 

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis 
Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná 
dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu. 
Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: 
http://www.elektro-obojky.cz/elektronicke-ohradniky/386-elektronicky-ohradnik-itrainer-w227b.html 
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené. 
 
Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca: 
Reedog s. r.o., 
ID 2130, P. O. Box 901 
911 01 Trenčín 
Infolinka: +421 322 601 057 
Email: info@elektricke-obojky.sk 
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