iFETCH Original automa2cký vrhač lop2čiek
Užívateľská príručka

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred použiQm iFetch Original sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a dôkladne si prečítať
tento návod.
Používanie výrobku je zodpovednosťou užívateľa a mimo rámec kontroly iFetch. iFetch výlučne
obmedzuje záruku na opravu alebo výmenu chybného produktu.
• Pred použiBm výrobku musíte iFetch skontrolovať, či nemá známky použiDa alebo
poškodenia. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
• Zariadenie iFetch je navrhnuté iba pre lopDčky iFetch (priemer 4 cm). iFetch nie je hračkou
pre de2.
• Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.
Zoznámte sa dôkladne so všetkými varovaniami, inštrukciami a informáciami o záruke. Záruka sa
nevzťahuje na situáciu, kedy nie sú dodržané podmienky záruky. Pokiaľ máte akékoľvek otázky,
neváhajte sa obráDť na našu zákaznícku linku na tel. čísle +421 322 601 057.

OBSAH BALENIA

Časť

Popis

A

iFetch automaDcký vrhač lopDčiek

B

Sieťový adaptér

C

3 ks originálních lopDčiek

Poznámka: Na 6 ks batérií C bude váš štvornohý športovec aportovať až 250 odpalov.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA
•

Pred použiBm výrobku skontrolujte, či iFetch nemá známky použiDa, korózie alebo
opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.

•

Nepracujte s výrobkom, pokiaľ je ktorákoľvek jeho časť mokrá, alebo je zariadenie vo vode.
Nepoužívajte výrobok v daždi. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

•

Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.

1. Zapojte hračku do siete alebo vložte 6 ks C batérií.
2. Stlačte tlačidlo pre zapnuDe zariadenia na zadnej strane iFetch. Vhoďte lopDčku dovnútra
zariadenie. iFetch je teraz pripravený na použiDe.

PRED SAMOTNOU HROUPŘEŘED SAMOTNOU HROU
•

Pred použiBm výrobku skontrolujte, či iFetch nemá známky použiDa, korózie alebo
opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.

•

Nikdy nestojte a ani nedovoľte stáť vášmu psovi priamo pred zariadením.

•

Nikdy nesmerujte iFetch smerom k predmetom, ktoré by sa mohli rozbiť (okná, lampy, obrazy
a pod.).

1. Stlačte tlačidlo pre zapnu2e zariadenia na zadnej strane iFetch.
•

iFetch môžete zapojiť do elektrickej siete pomocou napájacieho adaptéru alebo
vložte 6 ks batérií typu C.

•

Nepoužívajte dobíjacie batérie.

2. Pre zvýšenie vzdialenos2 pre odpal stlačte tlačidlo k prechádzaniu nastaveniami (je možné
nastaviť 3 voliteľné vzdialenosD pre odpal lopDčky podľa možnosB psa):
•

Jedno svetlo – približne 3 m

•

Dve svetlá – približne 6 m

•

Tri svetlá – približne 9 m

Dosah môže byť ovplynený stavom lopDčky, napríklad ak je vlhký alebo mokrý. Nepoužívajte
poškodené lop2čky.

Poznámka: Svetlá sa vypnú po 30 sekundách, iFetch však stále beží v pohotovostnom režime, pokiaľ
vy alebo váš pes nevhodí ďalšiu lopDčku do otvoru v hornej časD aportovacieho zariadenia.
1.Priehradka na batérie sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2. Použite skrutkovač.

3. Je dôležité vložiť batérie do zariadenia so správnou orientáciou.

4.iFetch je teraz pripravený na použiDe.

AKO SA HRAŤ
•

Pokiaľ je zariadenie zapnuté alebo je v pohotovostnom režime, NIKDY nestrkajte ruky alebo
prsty do vnútra zariadenia a nepozerajte sa do lievika.

•

Pred zapojením zariadenia sa VŽDY ubezpečne, že žiadne osoby ani zvieratá nestoja priamo
pred zariadením.

•

Používajte IBA originálne iFetch lop2čky alebo lop2čky rovnakého priemeru (4 cm). Nikdy
neskúšajte používať iFetch s iným typom lopDčiek alebo s inými cudzími predmetmi.

•

Pred každým použiBm sa VŽDY uisDte, že je iFetch správne nasmerovaný a funguje správne.

1. Pokiaľ je zariadenie zapnuté, vložte do lievika iba jednu lopDčku.
2. Pokiaľ to je potrebné, upravte umiestnenie zariadenia.
3. Používajte výrobok pod dohľadom dospelej osoby. Sledujte a ubezpečte sa, že iFetch stojí
rovno a funguje správne.

•

Pokiaľ je zariadenie zapnuté, alebo je v pohovostnom režime, NIKDY nedovoľte, aby váš pes
strkal akúkoľvek časť tela dovnútra zariadenia alebo sa díval dovnútra zariadenia.

•

VŽDY myslite na zdravie vášho psa.

•

NIKDY sa nehrajte so psom do úplného vyčerpania. Pokiaľ si potrebuje odpočinúť, zariadenie
vypnite

PO HRE
1. Po použiB VŽDY zariadenie vypnite. Stlačte tlačidlo pre vypnuDe až pokým začne modrá šípka
blikať a svetlo sa vypne.
2. Uchovávajte iFetch vo vnútri, v čistom a suchom prostredí.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
•

iFetch si vyžaduje pravidelnú údržbu.

•

Používajte ľahko navlhčenú texDlnú uDerku.

•

NIKDY nepoužívajte chemikálie a abrazívne čisDace prostriedky.

•

VŽDY zariadenie vypínajte.

•

NIKDY sa nepokúšajte čisDť spúšťací mechanizmus.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Musím používat iba iFetch lop2čky?
Zariadenie iFetch je navrhnuté pre iFetch lopDčky, avšak mnoho iných lopDčiek má porovnateľnú
veľkosť a hmotnosť.

Čo sa stane, keď vhodím do lievika iné predmety (mince, kamene, a pod.)?
NIKDY nevkladajte dovnútra zariadenia nič iné ako sú iFetch lopDčky, alebo iné lopDčky
zodpovedajúcej veľkosD a hmotnosD.

Môj pes strašne slintá. Je to problém?
Niektoré psy slintajú viac ako iné. Pokiaľ váš pes nadmerne slintá, lopDčky občas uDerajte, aby sa
udržiavali v suchu.

ZÁRUKA
Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis
Prístroj bol schválený pre použiDe v štátoch EUq 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:
hsps://www.elektricke-obojky.sk/vrhace-lopDciek/ifetch-original-automaDcky-vrhac-lopDciek
Zmeny technických parametrov, vlastnosv́ 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

