
Návod ku produktu 

PTY19-17327 

PTY17-16454 

Automatické laserové svetlo PetSafe® Laser Tail 

Automatické laserové světlo PetSafe® Laser Tail 

Automatikus lézerfény  PetSafe® Laser Tail 

Pred začatím si prečítajte celý návod ku produktu. 

Před zahájením si přečtěte celý návod k produktu. 

Mielőtt elkezdené, olvassa el a termék teljes kézikönyvét. 
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V ďalšom texte sa spoločnosť Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd alebo jej 

pridružené spoločnosti alebo značka spoločnosti Radio Systems Corporation môže spoločne označovať ako „my“ alebo „nás“. 

Dôležité bezpečnostné informácie 

Vysvetlenia upozornení a symbolov používaných v návode ku produktu: 

Toto je bezpečnostný výstražný symbol. Používa sa na upozornenie na potenciálne nebezpečenstvo úrazu. 

Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste predišli možnému 

zraneniu alebo smrti. 

UPOZORNENIE, používané s bezpečnostným výstražným symbolom, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak 

sa jej nevyhnete, môže mať za následok malé alebo mierne zranenia. 

UPOZORNENIE, používané bez bezpečnostného výstražného symbolu, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, 

ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok ublíženie vášmu domácemu zvieraťu. 

POZNÁMKA rieši postupy, ktoré nie sú spojené so zranením osôb. 

Skladanie hračky 
Nie je potrebné žiadne skladanie. Jednoducho vložte batérie, stlačte spínač a položte hračku Laser Tail na zem. Hračku nedávajte na iný 

povrch ako je rovná podlaha. 

Hračka Laser Tail nemusí fungovať na všetkých povrchoch. 

Ak máte otázky o hračke Laser Tail alebo o ktoromkoľvek z našich produktov, kontaktuje zákaznícke centrum, ktoré vám poskytne ďalšie 

informácie. Zoznam telefónnych čísel na naše zákaznícke centrá nájdete na webovej stránke petsafe.com 

Inštalácia batérie 
1. Odoberte dvierka batérie zo spodnej časti hračky (A). 

2. Vložte 3 AA batérie do priehradky na batérie (B). 

3. Vráťte dvierka batérie a zabezpečte ich zatvorené.

Návod na použitie 
Hračka Laser Tail sa pohybuje po podlahe náhodnými pohybmi, za sebou zobrazuje jeden laser podobu 10 minút, následne sa 

automaticky vypne. 

• Položte hračku na podlahu.

• Uistite sa, že podlaha je rovná. 

• Stlačte a uvoľnite spínač umiestnený na spodku hračky a zapnite napájanie (C). 

• Hračka sa aktivuje a vydá jedno zapípnutie. 

• Hračka sa bude pohybovať po podlahe náhodne.

• Hračka sa vypne automaticky po 10 minútach. 

• Ak chcete hru ukončiť pred tým, než sa hračka automaticky vypne, raz zatlačte spínač.

Rady na použitie 
Okrem hrania sa s týmto výrobkom sa rodičom domáceho zvieraťa odporúča, aby sa angažovali u svojich domácich zvierat a zabezpečili 

im rozličné hry, príležitosti na stimuláciu a príslušné množstvo denného pohybu podľa odporúčania veterinára. 

Dôležité informácie o recyklácii 
Rešpektujte prosím nariadenia týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení vo vašej krajine. Zariadenie sa musí recyklovať. 

Na konci životnosti produktu ho nedávajte do bežného komunálneho odpadu. Vráťte ho na miesto, kde ste ho kúpili a my ho 

zrecyklujeme. V prípade, že ani je možná, kontaktujte zákaznícke centrum, ktoré vám poskytne ďalšie informácie. Zoznam telefónnych 

čísel na naše zákaznícke centrá nájdete na webovej stránke petsafe.com 

Právny súlad 
IC: Kanada 

Toto zariadenia spĺňa normu/normy Industry Canada licence-exempt RSS. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 

spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. 

CE: Európa 

Spoločnosť Radio Systems Corporation na svoju vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovný produkt je/nasledovné produkty sú v 

súlade so základnými požiadavkami podľa smernice EMC 2014/30/EÚ a smernice RoHS 2 (EÚ) 2015/863. Neoprávnené zmeny alebo 

úpravy zariadenia, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation môžu porušovať Nariadenia o elektromagnetickej 

kompatibilite EÚ, môžu zneplatniť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenia a zrušia platnosť záruky. Spoločnosť Radio Systems 

Corporation týmto vyhlasuje, že toto je  

súčasť súladu so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými nariadeniam Vyhlásenie o zhode nájdete na: http://www. 

petsafe.com/customercare/eu_docs.php. 

Laserový produkt triedy 1 
< 390 uW max výkon pri 650 nm V 

súlade s: IEC/EN 60825-1:2014 a 

CDRH pravidlo 21 CFR, podkapitola J 

LASEROVÉ ŽIARENIE. Riziko expozície. 

• Tento produkt emituje laserové žiarenie. Prečítajte si všetky bezpečnostné štítky priložené k produktu.

• Nepozerajte sa do laserového lúča ani do odrazu laserového lúča.

• Laserom nemierte na žiadne osoby. 

• Vyhýbajte sa priamemu očnému kontaktu s laserovým lúčom. Po expozícii okamžite zavrite oči a odkloňte sa 
od laserového lúča. 

• Nie je povolené vykonávať zmeny na laserovom zariadení.

• Postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Použitie ovládacích prvkov alebo úpravy alebo 
vykonávanie iných ako tu uvedených postupov môže viesť k nebezpečnému ožiareniu.

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Produkt nie je určený ako hračka pre deti. 

• Nenechávajte malé deti používať tento produkt na hranie sa s domácimi zvieratami bez dohľadu dospelej osoby. 

• Nemierte laserovým lúčom priamo do očí domáceho zvieraťa.

• Pri hraní sa s produktom dávajte na domáce zviera pozor.

• Ak si všimnete, že sa domáce zviera správa nezvyčajne, okamžite prestaňte produkt používať.

• Pred opätovným používaním produktu sa poraďte s veterinárom. 

• Hračku nedávajte na iný povrch ako je rovná podlaha. 

• Produkt pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený a v prípade opotrebenia alebo poškodenia ho okamžite 
zlikvidujte. 

• Nemiešajte staré a nové batérie. 

• Nemiešajte štandardné, alkalické a nabíjateľné batérie. 

• Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Pri používaní nabíjateľných batérií je potrebné ich z hračky vybrať pred 
opätovným nabitím a musia sa nabíjať pod dohľadom dospelej osoby.

• Vybité batérie by sa mali okamžite vybrať. Batérie nelikvidujte s domovým odpadom.

• Nenabíjateľné batérie sa nemajú nabíjať. 

• Batérie vkladajte v správnej polarite. 

• Napájacie svorky nesmú byť skratované 

Pri prechode vlastníctva je potrebné odovzdať aj tieto pokyny a obal 
produktu. Obsahuje dôležité informácie. 
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ACMA: Austrália 

Toto zariadenie je v súlade s príslušnými požiadavkami EMC špecifikovanými ACMA (Australian Communications and Media 

Authority). 

Štítky 

Obmedzená záruka je neprenosná a okamžite stráca platnosť keď pôvodní maloobchodný kupujúci opätovne predá produkt 

spoločnosti Radio Systems alebo prevedie majetok, na ktorom je produkt spoločnosti Radio Systems inštalovaný. Táto obmedzená 

záruka vylučuje náhodné poškodenie spôsobené pokúsaním psa, oškodením bleskom alebo zanedbaním, úpravou či zneužitím. 

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili produkty 

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu alebo od neoprávneného dílera budú musieť na uplatnenie si 

akýchkoľvek záručných nárokov vrátiť produkt na miesto, kde ho kúpili. 

Berte na vedomie, že spoločnosť Radio Systems nevracia peniaze, nevymieňa produkt ani nevykonáva aktualizácie z dôvodu zmeny názoru alebo z 
iných dôvodov, než sú uvedené v týchto záručných podmienkach. 

Na produkte Na laserovom systéme outside of these Warranty terms. 

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie podávajte na zákaznícke centrum spoločnosti Radio Systems Australia Pty Ltd. na: 

V súlade s 21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem súladu s IEC 60825-1, 3. vydanie 3., ako je uvedené v oznámení o laseri 56, zo dňa 8. mája 

2019. 

Podmienky použitia a obmedzenie zodpovednosti 
1. Podmienky použitia 

Použitie tohto produktu podlieha vášmu súhlasu s prijatím podmienok a oznámení uvedených v tomto dokumente bez úprav. 

Použitie tohto produktu značí prijatie týchto podmienok a oznámení. Ak tieto podmienky a oznámenia neprijímate, vráťte tento 

produkt nepoužitý, v jeho originálnom balení a na svoje vlastné náklady a riziko príslušnému zákazníckemu centru spolu s dokladom 

o kúpe a bude vám vrátená plná suma. 

2. Správne použitie 

Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vaše domáce zviera, pred použitím sa obráťte na veterinára alebo certifikovaného 

cvičiteľa. Správne použitie zahŕňa, okrem iného, preskúmanie celej príručky a všetkých konkrétnych bezpečnostných vyhlásení. 

3. Zákaz nezákonného alebo zakázaného použitia

Tento produkt bol navrhnutý výhradne pre domáce zvieratá. Používanie tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol určený môžu ma 

za následok porušenie federálnych štátnych či miestnych zákonov. 

4. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani jej pridružené spoločnosti nebude v žiadnom prípade zodpovedať za (i) žiadne priame,

nepriame, trestné, osobitné alebo následné škody a/alebo (ii) akúkoľvek stratu alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z alebo

spojené s používaním či nesprávnym používaním tohto produktu. Kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť z použitia tohto 

produktu do plného rozsahu povoleného zákonom. 

5. Zmena zmluvných podmienok 

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje z času na čas meniť podmienky a oznámenia týkajúce sa tohto produktu. Ak 

vám takéto zmeny boli oznámené pred použitím produktu, budú pre vás platiť tak, ako keby boli tu uvedené. 

Záruka 
Dvojročná neprenosná obmedzená záruka 

Na tento produkt sa viaže obmedzená záruka výrobcu. Kompletné informácie o záruke, ktorá sa uplatňuje na tento produkt a jej podmienky 

nájdete na petsafe.com a/alebo kontaktuje svoje miestne zákaznícke centrum. 

Európa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írsko 

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

Austrália/Nový Zéland – V súlade s austrálskym spotrebiteľským zákonom, záruky za vady, platnosť od 1. januára 2012, nižšie sú uvedené 

detaily záruky: Spoločnosť Radio Systems Australia Pty Ltd. (ďalej len „spoločnosť Radio Systems”) zaručuje pôvodnému 

maloobchodnému kupujúcemu a  

nie ďalšiemu následnému kupujúcemu alebo následnému vlastníkovi, že jej produkt, pri správnom a bežnom domácom použití bude bez 

vád čo sa týka materiálu a vyhotovenia po dobu dvoch (2) rokov od dátumu kúpy.  „Pôvodný maloobchodný kupujúci“ je osoba alebo 

subjekt, ktorý pôvodne zakúpil produkt, alebo ktorému bol produkt darovaný v neotvorenom pôvodnom balení. Pri servisovaní 

zákazníckym centrom spoločnosti Radio Systems, spoločnosť Radio Systems pokrýva prácu a diely počas prvých dvoch rokov vlastníctva, 

po týchto dvoch rokoch sa budú uplatňovať servisné alebo aktualizačné poplatky súvisiace s výmenou nových alebo repasovaných dielov 

produktu, podľa rozhodnutia spoločnosti Radio Systems. 

Radio Systems Australia Pty Ltd. 

PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Austrália Rezidenti 

Austrálie: 1800 786 608 

Rezidenti Nového Zélandu: 0800 543 054 E-

mail: aus-info@petsafe.net 

Pri reklamácií je potrebné predložiť aj potvrdenie o kúpe. Bez potvrdenia o kúpe spoločnosť Radio Systems neopraví ani nevymení 

vadné komponenty. Pri reklamácií je potrebné predložiť aj potvrdenie o kúpe. Bez potvrdenia o kúpe spoločnosť Radio Systems 

neopraví ani nevymení vadné komponenty. Spoločnosť Radio Systems od spotrebiteľov požaduje, aby kontaktovali zákaznícke 

centrum spoločnosti Radio Systems, ktoré im pridelí číslo záručného vrátenia a až následne zaslali produkt. Ak tak nespravia, môže to 

spôsobiť omeškanie pri oprave či výmene produktu. 

Ak sa produkt javí vadný do 30 dní od jeho pôvodného zakúpenia, spoločnosť Radio System pripraví výmenu, ktorú zašle pred 

vrátením vadného produktu. Náhradný produkt bude obsahovať poštový balík na vrátenie vadného produktu. 

 Produkt je potrebné vrátiť do 7 dní od prijatia náhradného produktu. Ak sa produkt javí vadný po 30 dní od pôvodného zakúpenia, 

spotrebiteľ bude musieť vrátiť produkt spoločnosti Radio Systems na svoje vlastné náklady. Spoločnsť Radio Systems otestuje a vymení 

vadnú jednotku alebo komponenty a vráti ho/ich spotrebiteľovi bez poplatku, to však za predpokladu, že produkt je vo svoje záručnej 

lehote. Táto záruka je doplnkom ku ostatným právam a opravným prostriedkom, ktoré vám vyplývajú zo zákona 

. Produkty spoločnosti Radio Systems sú chránené zárukami, ktoré austrálsky spotrebiteľský zákon nevylučuje. Máte nárok na výmenu alebo 

vrátanie peňazí pri vážnych vadách a na kompenzáciu ostatných primerane predvídateľných strát alebo škôd. Tiež máte právo na opravu alebo 

výmenu produktov, ak nebudú primeranej kvality a uvedená vada nie je veľkou vadou. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať zákaznícke centrum na 1800 786 608 (Austrália) 

or 0800 543 054 (Nový Zéland).

Laserový produkt triedy 1 
< 390 uW max výkon pri 650 nm V 

súlade s: IEC/EN 60825-1:2014 a 

CDRH pravidlo 21 CFR, podkapitola J 

LASEROVÝ OTVOR 
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V dalším textu se společnost Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. nebo její 

přidružené společnosti nebo značka společnosti Radio Systems Corporation může společně označovat jako „my“ nebo „nás.“ 

  Důležité bezpečnostní informace 

 Vysvětlení upozornění a symbolů používaných v návodu k produktu: 

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí úrazu. Dodržujte 

všechna bezpečnostní opatření, která následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo 

smrti. 

UPOZORNĚNÍ, používané s bezpečnostním výstražným symbolem, označuje nebezpečnou situaci, která, pokud 

se jí nevyhnete, může mít za následek malá nebo mírná zranění. 

UPOZORNĚNÍ, používané bez bezpečnostního výstražného symbolu, označuje nebezpečnou situaci, která, 

pokud se jí nevyhnete, může mít za následek ublížení vašemu domácímu zvířeti. 

POZNÁMKA řeší postupy, které nejsou spojeny se zraněním osob. 

Skládání hračky 
Není třeba žádné skládání. Jednoduše vložte baterie, stiskněte spínač a položte hračku Laser Tail na zem. Hračku nedávejte na jiný 

povrch než je rovná podlaha.   

Hračka Laser Tail nemusí fungovat na všech površích. 

Máte-li dotazy o hračce Laser Tail nebo o kterémkoli z našich produktů, kontaktuje zákaznické centrum, které vám poskytne další 

informace. Seznam telefonních čísel na naše zákaznická centra naleznete na webové stránce petsafe.com 

Instalace baterií 
1. Odeberte dvířka na baterie ze spodní části hračky (A). 

2. Vložte 3 AA baterie do přihrádky na baterie (B). 

3. Vraťte dvířka baterie a zajistěte, aby byly zavřené. 

Návod na použití 
Hračka Laser Tail se pohybuje po podlaze náhodnými pohyby, za sebou zobrazuje jeden laser podobu 10 minut, následně se automaticky vypne. 

• Položte hračku na podlahu.

• Ujistěte se, že podlaha je rovná. 

• Stiskněte a uvolněte spínač umístěný na spodku hračky a zapněte napájení (C). 

• Hračka se aktivuje a vydá jedno zapípnutí. 

• Hračka se bude pohybovat po podlaze náhodně.

• Hračka se vypne automaticky po 10 minutách. 

• Chcete-li hru ukončit před tím, než se hračka automaticky vypne, jednou stlačte spínač. 

Rady pro použití 
Kromě hraní s tímto výrobkem se majitelům domácího zvířete doporučuje, aby se angažovali u svých domácích zvířat a zajistili jim různé 

hry, příležitosti ke stimulaci a příslušné množství denního pohybu podle doporučení veterináře. 

Důležité informace o recyklaci 
Respektujte prosím nařízení týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení ve vaší zemi.  

Zařízení musí být recyklováno. Na konci životnosti produktu jej nedávejte do běžného komunálního odpadu. Vraťte ho na místo, 

kde jste jej koupili a my ho recyklujeme. V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum, které vám poskytne další informace. Seznam 

telefonních čísel na naše zákaznická centra naleznete na webové stránce petsafe.com     

                                                                                       

Právní soulad 
IC: Kanada 

Toto zařízení splňuje normu / normy Industry Canada licence-exempt RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit 

nežádoucí činnost zařízení. 

CE: Evropa 

Společnost Radio Systems Corporation na svou vlastní odpovědnost prohlašuje, že následující produkt a jeho následovné produkty jsou v souladu se 

základními požadavky podle směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS 2 (EU) 2015/863. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení, které nejsou 

schváleny společností Radio Systems Corporation mohou porušovat Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě EU, mohou zneplatnit oprávnění 

uživatele provozovat zařízení a zruší platnost záruky. Společnost Radio Systems Corporation tímto prohlašuje, že toto je 

součást souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými nařízeními. Prohlášení o shodě naleznete na: 

http://www. petsafe.com/customercare/eu_docs.php. 

Laserový produkt třídy 1 
< 390 uW max. výkon při 650 nm. V 

souladu s: IEC/EN 60825-1:2014 a 

CDRH pravidlo 21 CFR, podkapitola J. 

LASEROVÉ ZÁŘENÍ. Riziko expozice. 
• Tento produkt emituje laserové záření. Přečtěte si všechny bezpečnostní štítky přiložené k produktu.

• Nedívejte se do laserového paprsku ani do odrazu laserového paprsku.

• Laserem nemiřte na žádné osoby. 

• Vyhýbejte se přímému očnímu kontaktu s laserovým paprskem. Po expozici okamžitě zavřete oči a odkloňte se od 
laserového paprsku. 

• Není povoleno provádět změny na laserovém zařízení. 

• Postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. Použití ovládacích prvků nebo úpravy nebo provádění jiných 
než zde uvedených postupů, může vést k nebezpečnému ozáření. 

Uchovávejte mimo dosah dětí 
• Produkt není určen jako hračka pro děti. 

• Nenechávejte malé děti používat tento produkt k hraní si s domácími zvířaty bez dohledu dospělé osoby. 

• Nemiřte laserovým paprskem přímo do očí domácího zvířete.

• Při hraní si s produktem dávejte na domácí zvíře pozor.

• Pokud si všimnete, že se domácí zvíře chová neobvykle, okamžitě přestaňte produkt používat.

• Před opětovným používáním produktu se poraďte s veterinářem. 

• Hračku nedávejte na jiný povrch, než je rovná podlaha. 

• Produkt pravidelně kontrolujte, zda není poškozen a v případě opotřebení nebo poškození jej okamžitě zlikvidujte.

• Nemíchejte staré a nové baterie. 

• Nemíchejte standardní, alkalické a dobíjecí baterie. 

• Nepoužívejte nabíjecí baterie. Při používání nabíjecích baterií je třeba je z hračky vyjmout před opětovným nabitím

a musí se nabíjet pod dohledem dospělé osoby. 

• Vybité baterie by se měly okamžitě vyjmout. Baterie nelikvidujte s domovním odpadem.

• Nenabíjecí baterie se nemají nabíjet. 

• Baterie vkládejte ve správné polaritě. 

• Napájecí svorky nesmí být zkratovány. 

    Při přechodu vlastnictví je třeba předat i tyto pokyny a obal produktu. 
Obsahuje důležité informace. 
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ACMA: Austrálie 

 Toto zařízení je v souladu s příslušnými požadavky EMC specifikovanými ACMA (Australian Communications and Media  

Authority). 

Štítky 

Obmedzená záruka je neprenosná a okamžite stráca platnosť keď pôvodní maloobchodný kupujúci opätovne predá produkt 

spoločnosti Radio Systems alebo prevedie majetok, na ktorom je produkt spoločnosti Radio Systems inštalovaný. Táto obmedzená 

záruka vylučuje náhodné poškodenie spôsobené pokúsaním psa, oškodením bleskom alebo zanedbaním, úpravou či zneužitím. 

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili produkty 

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia produkt mimo Austrálie, Nového Zélandu alebo od neoprávneného dílera budú musieť na uplatnenie si 

akýchkoľvek záručných nárokov vrátiť produkt na miesto, kde ho kúpili. 

Berte na vedomie, že spoločnosť Radio Systems nevracia peniaze, nevymieňa produkt ani nevykonáva aktualizácie z dôvodu 
 zmeny názoru alebo z iných dôvodov, než sú uvedené v týchto záručných podmienkach. 

Na produktu Na laserovém systému outside of these Warranty terms. 

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie podávajte na zákaznícke centrum spoločnosti Radio Systems Australia Pty Ltd. na: 

 V souladu s 21 CFR 1040.10 a 1040.11 kromě souladu s IEC 60825-1, 3. vydání 3., jak je uvedeno v oznámení o laseru 56, ze dne 8. 

května 2019. 

Podmínky použití a omezení odpovědnosti 
1. Podmínky použití 

Použití tohoto produktu podléhá vašemu souhlasu s přijetím podmínek a oznámení uvedených v tomto dokumentu bez úprav. 

Použití tohoto produktu značí přijetí těchto podmínek a oznámení. Pokud tyto podmínky a oznámení nepřijímáte, vraťte tento produkt

nepoužitý, a to v jeho originálním balení a na své vlastní náklady a riziko příslušnému zákaznickému centru spolu s dokladem o 

koupi a bude vám vrácena plná částka. 

2. Správné použití 

Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vaše domácí zvíře, před použitím se obraťte na veterináře nebo certifikovaného 

cvičitele. Správné použití zahrnuje, mimo jiné, přezkoumání celé příručky a všech konkrétních bezpečnostních prohlášení. 

3. Zákaz nezákonného nebo zakázaného použití 

Tento produkt byl navržen výhradně pro domácí zvířata. Používání tohoto produktu způsobem, na který nebyl určen, může mít za 

následek porušení federálních státních či místních zákonů. 

4. Omezení odpovědnosti 

Společnost Radio Systems Corporation ani její přidružené společnosti nebudou v žádném případě odpovídat za (I) žádné přímé, 

nepřímé, trestné, zvláštní nebo následné škody a/nebo (II) jakoukoli ztrátu nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající z nebo spojené s 

používáním či nesprávným používáním tohoto produktu. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost, a to za použití tohoto 

produktu do plného rozsahu povoleného zákonem. 

5. Změna smluvních podmínek 

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje čas od času měnit podmínky a oznámení, týkající se tohoto produktu. Pokud 

vám takové změny byly sděleny před použitím produktu, budou pro vás platit tak, jako kdyby byly zde uvedeny. 

Záruka 
Dvouletá nepřenosná omezená záruka 

Na tento produkt se váže omezená záruka výrobce. Kompletní informace o záruce, která se vztahuje na tento produkt a její podmínky 

naleznete na petsafe.com a/nebo kontaktuje své místní zákaznické centrum. 

Evropa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2. května, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irsko. 

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA. 

Austrálie / Nový Zéland – V souladu s australským spotřebitelským zákonem, záruky za vady, platného od 1. ledna 2012, níže jsou 

uvedeny detaily záruky: Společnost Radio Systems Australia Pty Ltd. (dále jen „společnost Radio Systems”) zaručuje původnímu 

maloobchodnímu kupujícímu a ne dalšímu následnému kupujícímu nebo následnému vlastníkovi, že její produkt, při správném a běžném 

domácím použití bude bez vad, co se týče materiálu a provedení po dobu dvou (2) let od data koupě. „Původní maloobchodní kupující“ je 

osoba nebo subjekt, který původně zakoupil produkt nebo kterému byl produkt darován v neotevřeném původním balení. Při servisu 

zákaznickým centrem společnosti Radio Systems, společnost Radio Systems pokrývá práci a díly během prvních dvou let vlastnictví, po 

těchto dvou letech se budou uplatňovat servisní nebo aktualizační poplatky související s výměnou nových nebo repasovaných dílů produktu, 

dle rozhodnutí společnosti Radio Systems. 

Radio Systems Australia Pty Ltd. 

PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Austrália Rezidenti 

Austrálie: 1800 786 608 

Rezidenti Nového Zélandu: 0800 543 054 E-

mail: aus-info@petsafe.net 

Pri reklamácií je potrebné predložiť aj potvrdenie o kúpe. Bez potvrdenia o kúpe spoločnosť Radio Systems neopraví ani nevymení 

vadné komponenty. Pri reklamácií je potrebné predložiť aj potvrdenie o kúpe. Bez potvrdenia o kúpe spoločnosť Radio Systems 

neopraví ani nevymení vadné komponenty. Spoločnosť Radio Systems od spotrebiteľov požaduje, aby kontaktovali zákaznícke 

centrum spoločnosti Radio Systems, ktoré im pridelí číslo záručného vrátenia a až následne zaslali produkt. Ak tak nespravia, môže to 

spôsobiť omeškanie pri oprave či výmene produktu. 

Ak sa produkt javí vadný do 30 dní od jeho pôvodného zakúpenia, spoločnosť Radio System pripraví výmenu, ktorú zašle pred 

vrátením vadného produktu. Náhradný produkt bude obsahovať poštový balík na vrátenie vadného produktu. 

 Produkt je potrebné vrátiť do 7 dní od prijatia náhradného produktu. Ak sa produkt javí vadný po 30 dní od pôvodného zakúpenia, 

spotrebiteľ bude musieť vrátiť produkt spoločnosti Radio Systems na svoje vlastné náklady. Spoločnsť Radio Systems otestuje a vymení 

vadnú jednotku alebo komponenty a vráti ho/ich spotrebiteľovi bez poplatku, to však za predpokladu, že produkt je vo svoje záručnej 

lehote. Táto záruka je doplnkom ku ostatným právam a opravným prostriedkom, ktoré vám vyplývajú zo zákona 

. Produkty spoločnosti Radio Systems sú chránené zárukami, ktoré austrálsky spotrebiteľský zákon nevylučuje. Máte nárok na výmenu alebo 

vrátanie peňazí pri vážnych vadách a na kompenzáciu ostatných primerane predvídateľných strát alebo škôd. Tiež máte právo na opravu alebo 

výmenu produktov, ak nebudú primeranej kvality a uvedená vada nie je veľkou vadou. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať zákaznícke centrum na 1800 786 608 (Austrália) 

or 0800 543 054 (Nový Zéland).

Laserový produkt třídy 1 
< 390 uW max. výkon při 650 nm. V 

souladu s: IEC/EN 60825-1:2014 a 

CDRH pravidlo 21 CFR, podkapitola J. 
LASEROVÝ OTVOR 
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Omezená záruka je nepřenosná a okamžitě pozbývá platnosti, když původní maloobchodní kupující znovu prodá produkt společnosti 

Radio Systems nebo převede majetek, na kterém je produkt společnosti Radio Systems instalován. Tato omezená záruka vylučuje 

náhodné poškození způsobené pokousáním psa, poškozením bleskem nebo zanedbáním, úpravou či zneužitím. 

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt mimo Austrálii, Nový Zéland nebo od neoprávněného dealera budou muset k uplatnění jakýchkoliv 

záručních nároků vrátit produkt na místo, kde jej koupili.  

 

Berte na vědomí, že společnost Radio Systems nevrací peníze, nevyměňuje produkt ani neprovádí aktualizace z důvodu změny názoru 

nebo z jiných důvodů, než jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách. 

Reklamační řád: Veškeré reklamace podávejte na zákaznické centrum společnosti Radio Systems Australia Pty Ltd. na: 

  Radio Systems Australia Pty Ltd. 

  PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726 - Australia 

  Austrálie Rezidenti: 1800 786 608 

  Rezidenti Nového Zélandu: 0800 543 054  

     E-mail: aus-info@petsafe.net 

 

Při reklamaci je třeba předložit také potvrzení o koupi. Bez potvrzení o koupi společnost Radio Systems neopraví ani nevymění vadné 

komponenty. Společnost Radio Systems od spotřebitelů požaduje, aby kontaktovali zákaznické centrum společnosti Radio Systems, 

které jim přidělí číslo záručního vrácení a až následně zaslali produkt. Pokud tak neučiní, může to způsobit prodlení při opravě či výměně 

produktu. 

 

Pokud se produkt jeví vadný do 30 dnů od jeho původního zakoupení, společnost Radio System připraví výměnu, kterou zašle před 

vrácením vadného produktu. Náhradní produkt bude obsahovat poštovní balík pro vrácení vadného produktu. 

Produkt je třeba vrátit do 7 dnů od přijetí náhradního produktu. Pokud se produkt jeví vadný po 30 dech od původního zakoupení, 

spotřebitel bude muset vrátit produkt společnosti Radio Systems na své vlastní náklady. Společnost Radio Systems otestuje a vymění 

vadnou jednotku nebo komponenty a vrátí je spotřebiteli bez poplatku, to však za předpokladu, že produkt je ve své záruční lhůtě. Tato 

záruka je doplňkem k ostatním právům a opravným prostředkům, které vám vyplývají ze zákona. Produkty společnosti Radio Systems 

jsou chráněny zárukami, které australský spotřebitelský zákon nevylučuje. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz při vážných vadách 

a na kompenzaci ostatních přiměřeně předvídatelných ztrát nebo škod. Také máte právo na opravu nebo výměnu produktů, pokud 

nebudou přiměřené kvality a uvedená vada není velkou vadou. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat zákaznické centrum na 1800 786 608 (Austrálie)  

nebo 0800 543 054 (Nový Zéland). 

mailto:aus-info@petsafe.net
mailto:aus-info@petsafe.net
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A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. vagy leányvállalatai, 

illetve a Radio Systems Corporation márkanév együttesen „mi” vagy „minket” néven szerepelhet. 

Fontos biztonsági információk 

 A termék kézikönyvében használt figyelmeztetések és szimbólumok magyarázata: 

 Ez egy biztonsági figyelmeztető szimbólum. Lehetséges balesetveszélyre figyelmeztet. Tartsa be a 

szimbólumot követő összes biztonsági óvintézkedést az esetleges sérülések vagy halálesetek elkerülése 

érdekében. 

FIGYELMEZTETÉS, a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, 

amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat. 

 FIGYELMEZTETÉS, biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, 

amely, ha nem kerülik el, kárt okozhat kedvence számára. 

 MEGJEGYZÉS olyan eljárásokkal foglalkozik, amelyek nem járnak személyi sérüléssel. 

A játék összerakása 
 Nem szükséges összerakni. Egyszerűen helyezze be az elemeket, nyomja meg a kapcsolót, és helyezze a Laser Tail játékot a földre. Ne 

helyezze a játékot sík padlón kívül más felületre. 

Előfordulhat, hogy a Laser Tail játék nem működik minden felületen. 

Ha kérdése van a Laser Tail játékkal vagy bármely termékünkkel kapcsolatban, további információért forduljon az ügyfélközponthoz. 
Ügyfélszolgálati központjaink telefonszámainak listája a petsafe.com weboldalon található.   

Elemek behelyezése 
1. Távolítsa el az elemtartó fedelét a játék aljáról (A). 

2. Helyezzen be 3 AA elemet az elemtartóba (B). 

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és zárt helyzetben biztosítsa be. 

 Használati utasítás 
A Laser Tail játék véletlenszerű mozdulatokkal mozog a padlón, egy lézerképet jelenít meg 10 percig, majd automatikusan kikapcsol.  

• Helyezze a játékot a padlóra. 

• Győződjön meg arról, hogy a padló egyenes.

• Nyomja meg és engedje el a játék alján található kapcsolót és kapcsolja be  a tápellátást. (C). 

• A játék aktiválódik és egy hangjelzést ad ki. 

• A játék véletlenszerűen fog mozogni a padlón. 

• A játék 10 perc után automatikusan kikapcsol. 

• Ha be szeretné fejezni a játékot, mielőtt a játék automatikusan kikapcsol, nyomja meg egyszer a kapcsolót. 

Használati tippek 
Amellett, hogy játszanak ezzel a termékkel, a kisállatok a szülőket arra ösztönzik, hogy vegyenek ebben részt kedvenceikkel és változatos 

játékot, stimulációs lehetőségeket és megfelelő mennyiségű napi testmozgást biztosítanak számukra az állatorvos ajánlása szerint. 

 Fontos információk az újrahasznosításról 
Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. A készüléket újra 

kell hasznosítani. A termék élettartamának végén azt ne dobja a normál kommunális hulladék közé. Vigye vissza a vásárlás helyére és 

mi újrahasznosítjuk. Ha egyik sem lehetséges, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélközponttal, amely további információkkal szolgál. 
Ügyfélszolgálati központjaink telefonszámainak listája a petsafe.com weboldalon található.  

 A jogszabályok betartása 
IC: Kanada 

(1) Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencmentes RSS szabvány(ok)nak. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) ez az 

eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, 

amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja. 

CE: Európa 

A Radio Systems Corporation saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az alábbi termék (-ek) megfelel (-nek) a 2014/30/EU EMC-irányelv és a 

RoHS 2 irányelv (EU) 2015/863 alapvető követelményeinek. A berendezésen a Radio Systems Corporation által nem jóváhagyott, engedély nélküli 

változtatások vagy módosítások sérthetik az EU elektromágneses kompatibilitási Rendelkezéseket, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a 

berendezés üzemeltetésére, és érvényteleníthetik a garanciát. A Radio Systems Corporation ezennel kijelenti, hogy ez része az alapvető 

követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezésnek. A megfelelőségi nyilatkozat a: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php. címen 

található. 

1. osztályú lézertermék
< 390 uW max teljesítmény 650 nm  
 Összhangban az: IEC/EN 60825-1:2014 és  

   CDRH szabály 21 CFR, alfejezet J-vel 

LÉZERSUGÁRZÁS. Expozíciós kockázat. 
• Ez a termék lézersugárzást bocsát ki. Olvassa el a termékhez csatolt összes biztonsági címkét.

• Ne nézzen a lézersugárba vagy a lézersugár visszaverődésébe. 

• Ne irányítsa a lézert senkire. 

• Kerülje a közvetlen szemkontaktust a lézersugárral. Az expozíciót követően azonnal csukja be a szemét, és forduljon 

el a lézersugártól. 

• A lézereszközön nem szabad változtatásokat végrehajtani. 

• Kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Az itt leírtaktól eltérő kezelőszervek használata, módosítások vagy 

eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást eredményezhet. 

Tartsa távol gyermekektől. 

• A terméket nem gyermekjátéknak szánták. 

• Ne engedje, hogy kisgyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják ezt a terméket házi kedvencekkel való játékra.

• Ne irányítsa a lézersugarat közvetlenül a háziállat szemébe.

• Vigyázzon a háziállatra, amikor a termékkel játszik.

• Ha azt észleli, hogy az állat szokatlan módon viselkedik, azonnal hagyja abba a termék használatát.

• A termék újbóli használata előtt konzultáljon állatorvosával.

• Ne helyezze a játékot sík padlón kívül más felületre.

• Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e, és azonnal ártalmatlanítsa, ha kopott vagy sérült. 

• Ne használjon együtt régi és új elemeket. 

• Ne használjon együtt szabványos, alkáli- és újratölthető elemeket. 

• Ne használjon újratölthető elemeket. Ha újratölthető elemeket használ, azokat az újratöltés előtt ki kell venni a 

játékból, és felnőtt felügyelete mellett kell feltölteni.

• A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani. Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt.

• A nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni. 

• Az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. 

• A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. 

  A tulajdonjog átruházásakor jelen útmutatót és a termék csomagolását is át kell adni. Fontos információkat tartalmaz. 
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ACMA: Ausztrália 

Ez a berendezés megfelel az ACMA (AustralianCommunications and MediaAuthority) által meghatározott vonatkozó EMC-

követelményeknek. 

Címkék 

 A korlátozott garancia nem ruházható át, és azonnal lejár, amikor az eredeti kiskereskedelmi vásárló továbbértékesíti a Radio 

Systems terméket vagy átadja azt a vagyont, amelyre a Radio Systems terméket telepítették. Ez a korlátozott garancia kizárja a 

kutyaharapás, villámcsapás vagy elhanyagolás, módosítás vagy visszaélés által okozott véletlen károkat. 

 Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon kívül vagy jogosulatlan kereskedőtől vásárolják a terméket, vissza kell küldeniük a 

terméket a vásárlás helyére, hogy garanciális igényt érvényesíthessenek. 

A terméken A lézerrendszeren 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Radio Systems nem téríti vissza a pénzt, nem cseréli ki a terméket és frissítést sem végez 

véleményváltozás- vagy más okokból, mint az a jelen jótállási feltételekben meg van határozva. 

 Panaszkezelési eljárás: Minden panaszt a Radio Systems Australia Pty Ltd Ügyfélszolgálati Központjához nyújtson be a: 

 Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványnak, kivéve az IEC 60825-1, 3. kiadás 3. előírásait, a 2019. május 8-án kelt 56. számú 

lézeres közleményben meghatározottak szerint. 

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása 
1. Felhasználási feltételek 

A termék használatának feltétele, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja az itt leírt feltételeket és megjegyzéseket. Ennek a terméknek 

a használata a jelen feltételek és értesítések elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket és értesítéseket, kérjük, 

küldje vissza ezt a terméket felhasználatlanul, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára az illetékes 

ügyfélközpontba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, és a teljes összeget visszakapja. 

2. Helyes használat 

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvossal vagy okleveles trénerrel.

A rendeltetésszerű használat többek között magában foglalja a teljes kézikönyv és az összes speciális biztonsági nyilatkozat 

áttekintését. 

3. Az illegális vagy tiltott felhasználás tilalma

Ezt a terméket kizárólag háziállatok számára tervezték.  A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi 

törvények megsértését eredményezheti. 

4. A felelősség korlátozása 

A Radio Systems Corporation vagy leányvállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető 

jellegű, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használatból vagy azzal 

kapcsolatban , vagy a termék nem megfelelő használatából keletkezik. A vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék 

használatáért a törvény által megengedett legteljesebb mértékben. 

5. Szerződéses feltételek változása 

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és értesítéseket. 

Ha az ilyen változásokról a termék használata előtt értesítik Önt, azok úgy vonatkoznak Önre, mintha itt közzétették volna. 

Garancia 
Két év nem átruházható korlátozott garancia 

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó garanciával és annak feltételeivel kapcsolatos teljes körű 

információért látogasson el a petsafe.com weboldalra és/vagy lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálati központtal. 

Európa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írország 

Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

Ausztrália/Új Zéland – Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően, a 2012. január 1-től hatályos hibákra vonatkozó garanciák, 

az alábbiakban találhatók a garancia részletei: Radio Systems Australia Pty Ltd (a továbbiakban: " Radio Systems Társaság") garantálja 

az eredeti kiskereskedelmi vásárlónak és nem a  későbbi vásárlónak vagy későbbi tulajdonosnak, hogy terméke megfelelő és normál 

háztartási használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz a vásárlás dátumától számított két (2) évig.  "Eredeti kiskereskedelmi 

vásárló" az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolta a terméket, vagy akinek a terméket bontatlan eredeti 

csomagolásában ajándékozták.  A Radio Systems Ügyfélközpontja által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első 

két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket, e két év után pedig szerviz- vagy frissítési díj vonatkozik az új vagy felújított 

termékalkatrészek cseréjére, a Radio Systems belátása szerint. 

Radio Systems Australia Pty Ltd. 

PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Austrália 

címre.  

Ausztrália lakosai: 1800 786 608 

 Új Zéland lakosai: 0800 543 054  

E-mail: aus-info@petsafe.net 

 Reklamáció esetén a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása is szükséges. A vásárlás igazolása nélkül a Radio Systems nem javítja 

vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems megköveteli a fogyasztóktól, hogy a termék kiszállítása előtt lépjenek 

kapcsolatba a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával, amely kiadja nekik a garanciális visszaküldési számot. Ennek 

elmulasztása késedelmet okozhat a termék javításában vagy cseréjében. 

Ha a termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak tűnik, a Radio System elkészíti a cserét, és elküldi azt a hibás 

termék visszaküldése előtt. A cseretermékhez postacsomag is tartozik a hibás termék visszaküldéséhez. 

 A terméket a cseretermék kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a termék az eredeti vásárlástól számított 30 

nap eltelte után hibásnak tűnik, a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Radio Systems-nek. A Radio Systems 

megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy alkatrészeket, és ingyenesen visszajuttatja a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a 

garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás kiegészíti az Ön számára törvényben biztosított egyéb jogokat és jogorvoslati 

lehetőségeket. A Radio Systems termékeit olyan jótállás védi, amelyet az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény nem zár ki. Súlyos hibák 

esetén Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre, valamint egyéb ésszerűen előrelátható veszteségek vagy károk megtérítésére. Önnek 

joga van a termékek javítására vagy cseréjére abban az esetben is, ha azok nem megfelelő minőségűek, és a feltüntetett hiba nem 

minősül jelentős hibának. 

Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal az ügyfélközponthoz a 1800 786 608 

(Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.

1. osztályú lézertermék

< 390 uW max teljesítmény 650 nm 

Összhangban az: IEC/EN 60825-1:2014 és 

CDRH szabály 21 CFR, alfejezet J-vel
LÉZERNYÍLÁS 
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