
Užívateľská príručka 
Uživatelská příručka

PFD17-15769
PFD19-15770
Automatické krmítko Digital Two Meal Pet Feeder

Prosím, prečítajte si celú príručku predtým ako začnete 
Prosím, přečtěte si celou příručku předtím než začnete
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Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. a každá iná pobočka alebo značka Radio Systems Corporation 
bude ďalej nazývaná kolektívne ako “My”.

Dôležité bezpečnostné informácie
Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke

Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne 
nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, 
nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

VAROVANIE Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, 
môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

OPATRNOSŤ Použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, 
označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže 
spôsobiť zranenie vášho domáceho miláčika.

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa 
znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a / alebo zraneniam osôb vrátane nasledovných:

• NIKDY neponárajte ovládací panel do vody. Základná jednotka by sa nikdy
nemala ponoriť do vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektronických
komponentov.

• NEPOKLADAJTE nič na vrchnú stranu podávača. Jednotka sa spustí automaticky.
• Správne zlikvidujte všetky obalové materiály. Niektoré položky môžu byť balené v

polybagoch; tieto vrecká môžu spôsobiť udusenie; držte mimo dosah detí a
domácich zvierat.

•

NEDOVOĽTE, aby sa s výrobkom hrali malé deti!
      Krmítkonepoužívajte pre zvieratá s akýmkoľvek fyzickým postihnutím.

Krmítko nepoužívajte pre zvieratá, ktoré nie sú schopné dostať sa k nádobám krmítka.

• Len na použitie v domácnosti. Č  asto kontrolujte správnu funkčnosť krmítka.
• Krmítko by malo byť umiestnené na rovnej ploche.
• Určené na použitie len pre psy alebo mačky.
• Pred dlhším časovým odchodom vždy batérie vymeňte za nové.
• Do podávača neumiestňujte žiadne cudzie predmety.

• Na správnu prevádzku krmítka používajte iba alkalické batérie.

•
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Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslúžite 
spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. 
Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú vzťah medzi domácimi miláčikmi a 
ich majiteľmi. Ak máte akékoľvek otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho 
psa, prosím navštívte našu stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte centrum 
zákazníckeho servisu. Pre zoznam telefónnych čísel navštívte www.petsafe.net.

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na 
www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a 
ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť 
rýchlejšie. Najdôležitejšie, PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepredá vaše osobné 
informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na www.petsafe.net.

Návod na použitie

TLAČIDLO FUNKCIA

Pridať čas

Ubrať čas

Otvoriť nádoby

Nastavenie
1. Do batériového priestoru umiestneného na spodku krmítka vložte štyri (4) alkalické

batérie typu AA.
2. Zdvihnite kryt PetSafe® na hornej strane krmítka.
3. Otvorte obidve veká krmítka stlačením tlačidla PetSafe® na 5 sekúnd.
4. Naplňte každý zásobník suchým krmivom pre domáce zvieratá. Krmivo zarovnajte

a manuálne zatvorte každé veko.
5. NEPREPLŇTE NÁDOBY KRMÍTKA. Preplnenie môže spôsobiť uviaznutie uzáveru.

Programovanie dávkovača
1. Šípky na displeji LCD ukazujú veko (vľavo alebo vpravo).
2. Použite ľavú alebo pravú sadu tlačidiel + a -, aby ste nastavili, o koľko hodín odteraz
by sa malo otvoriť každé veko.
3. Veká môžu byť nastavené na otvorenie od 1 do 99 hodín od času programovania
(minúty nie je možné naprogramovať). Príklad: Programovanie o 10:00 hod., ak je prvé
veko nastavené na 4 hodiny a druhé veko nastavené na 12 hodín, prvé bude otvorené o
14:00 hod. a druhé bude otvorené o 10:00 hod.

Ľavá nádoba Pravá nádoba



Záručné podmienky a lehoty
2 ročná neprenosná záručná lehota
Tento produkt má výhodu obmedzenej záruky výrobcu. Úplné informácie o záruke 
vzťahujúcej sa na tento výrobok a jeho podmienky nájdete na adrese www.petsafe.net 
a / alebo sú k dispozícii prostredníctvom kontaktného miestneho centra starostlivosti o 
zákazníka.

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

Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá 
výrobok Radio Systems ďalej. 

Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka, búrkou, 
nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím. Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo 
Austrálie, Nového Zélandu alebo od neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť 
výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.

Radio Systems neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani modifikáciu výrobku 
kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na www.petsafe.net 
alebo na distribútora značky pre daný región:

SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
9797404 Banská Bystrica
SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311
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Systém automaticky uloží vaše výbery a začne odpočítavanie. Keď začne 
odpočítavanie, LCD displej ukáže, koľko hodín (H) a / alebo minút (M), zostáva až do 
času jedla / kŕmenia.

Po piatich minútach nečinnosti prejde LCD displej do režimu spánku, aby sa šetrila 
energia batérie. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na prebudenie LCD displeja.

Výmena batérií 
Keď je batéria slabá,“ ” sa zobrazí namiesto odpočítavania na ďalší čas jedla. 
Nahraďte všetky štyri batérie novými batériami a následne preprogramujte 
dobu napájania.

Rady na čistenie
• Zásobníky sú bezpečné pre umývačku riadu. Odstráňte zásobníky z podávača a

vložte ich do umývačky riadu.
• Krmítko priebežne utierajte neabrazívnou handričkou.

Poznámka: Len na použitie so suchým krmivom - granulami!

Príjem reklamácií na adrese:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
Slovensko
tel: +421 483810311
info@petpark.sk, www.petsafe.sk
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Ak reklamujete výrobok priamo u distribútora SR a ČR alebo u predajcu výrobku:
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý a 
mechanicky nepoškodený (ak je to možné aj v originálnom balení) spolu s kópiou 
dokladu o zaplatení.

Zákazník hradí poštovné k preprave reklamovaného tovaru k predajcovi resp. 
distribútorovi.

Oprávnená záručná reklamácia je v rámci záručnej lehoty bezplatná.

Ak reklamujete výrobok priamo u Radio Systems:
Radio Systems žiada spotrebiteľa o kontaktovanie zákazníckeho servisu, kvôli získaniu 
záručného čísla. Ak tak neučiní môže to spôsobiť meškanie 30 dní vo veci vybavovanie 
reklamácie. Ak je produkt poškodený do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems 
zabezpečí náhradu produktu, poslanú popredu ešte pred doručením pokazeného 
produktu. Balné bude zahrnuté do návratu produktu namiesto poškodeného kusu. 
Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhrady. Ak je produkt poškodený po 
30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na vlastné náklady. Radio Systems 
otestuje produkt a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt bezplatne so zárukou, 
že produkt je stále v tej istej dobe záruky. Táto záruka je v doplnku k ostatným právam 
a náhradám dostupným pre vás zo zákona. Výrobky od Radio Systems majú záruky, 
ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského Práva. Ste povinný 
nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať sa za akúkoľvek inú 
predvídateľnú stratu alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo 
nahradiť, ak nemá akceptovateľnú kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe. 

Pokiaľ nebudú splnené uvedené podmienky, Radio Systems neopraví ani nenahradí 
poškodené komponenty. 
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Súlad
Zmeny tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Radio Systems 
Corporation, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa na prevádzku zariadenia.

Tento výrobok bol testovaný a vyhovuje smernici EÚ o elektromagnetickej kompatibilite 
a nízkom napätí. Neautorizované zmeny alebo úpravy na
Výrobok, ktorý nie je schválený spoločnosťou Radio Systems Corporation, môže zrušiť 
oprávnenie používateľa používať výrobok a zrušiť záruku.
Tento výrobok je v súlade s ustanoveniami smerníc EMC a LV. Vyhlásenie o zhode 
možno nájsť na adrese: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
IC
Toto zariadenie je v súlade s normami RSS na vyňatie licencií Industry Canada. 
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 prevádzku prístroja.

ACMA

Toto zariadenie je v súlade s platnými požiadavkami EMC špecifikovanými 
spoločnosťou ACMA (Australský úrad pre komunikácie a médiá).

Dôležité informácie o recyklácii
Dodržujte predpisy o likvidácii elektrických a elektronických zariadení vo vašej 

krajine. Toto zariadenie sa musí recyklovať. Po skončení životnosti výrobku ho 
neumiestňujte do normálneho komunálneho odpadu. Skontrolujte pravidlá vo vašej 
oblasti alebo ich vráťte tam, kde boli zakúpené, aby mohli byť umiestnené v našom 
recyklačnom systéme. Ak tieto možnosti nie sú možné, obráťte sa na Centrum 
starostlivosti o zákazníkov o ďalšie informácie.

Likvidácia batérie
Samostatný zber použitých batérií je potrebný v mnohých regiónoch; pred 

likvidáciou použitých batérií skontrolujte pravidlá vo vašej oblasti. Toto zariadenie 
pracuje na štyroch alkalických batériách typ AA ; vymeňte len za ekvivalentné batérie.
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Podmineky používania a obmedzená zodpovednosť
1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a
upozornení obsiahnutých tu. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými
podmienkami. Ak ich nechcete akceptovať, prosím vráťte  produkt nepoužitý a v
originálnom balení, uhraďte poštovné a kontaktujte relevantné centrum
zákazníckeho servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

2. Správne použitie
Produkt je navrhnutý pre psy, ktoré potrebujú tréning. Špecifický temperament
alebo veľkosť/váha vášho psa nemusí byť vhodná pre toto zariadenie (viď „Ako
funguje systém“ v príručke). Radio Systems Corporation odporúča aby tento
produkt nebol použitý, ak je váš pes agresívny a neprijíma žiadnu zodpovednosť
pre vhodnosť produktu pre individuálne prípady. Ak si nie ste istý, či je toto
zariadenie vhodné pre vášho psa, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo
certifikovaným trénerom, pred použitím zariadenia. Správne použitie zahŕňa bez
limitácie, prezretie si celého manuálu použitia a akýchkoľvek špecifických
upozornení.

3. Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie
Tento výrobok je určený pre použitie so psami. Tento výrobok nie je určený na
spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije,
môže to znamenať priestupok voči federálnym alebo štátnym zákonom danej
krajiny.

4. Obmedzená zodpovednosť
Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v
žiadnom prípade nebudú zodpovedné za

a. žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/
alebo (ii) žiadne straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím
produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s týmto do plnej
miery povolenej zákonom.

5. Zmena podmienok
Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených
podmienok používania výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím
výrobku, budú platné na vás a váš produkt.
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Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. a každá jiná pobočka nebo značka Radio Systems Corporation 
bude dále nazývána kolektivně  jako “My”.

Důležité bezpečnostní  informace
Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této příručce

Symbol "bezpečnostní upozornění". Upozorňuje na potenciální nebezpečí 
ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující 
tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ Označuje hazardní situaci, které když se nevyhnete, 
může způsobit smrt nebo zranění.

OPATRNOST Použité se symbolem bezpečnostního upozornění, 
označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může 
způsobit malé nebo vážné zranění.

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se 
snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a / nebo zranění osob včetně následujících:

• NIKDY neponořujte ovládací panel do vody. Základní jednotka by se nikdy
neměla ponořit do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických
komponentů.
• NEPOKLÁDEJTE nic na vrchní stranu podavače. Jednotka se spustí automaticky.
•

•      

Správně zlikvidujte všechny obalové materiály. Některé položky mohou být baleny v 
polybag; tyto kapsy mohou způsobit udušení; držte mimo dosah dětí a domácích 
zvířat.
NEDOVOLTE, aby se s výrobkem hrály malé děti!
Krmítko nepoužívejte pro zvířata s jakýmkoliv fyzickým postižením.
Krmítko nepoužívejte pro zvířata, která nejsou schopna dostat se k nádobám krmítka.

• Pouze pro použití v domácnosti. Často kontrolujte správnou funkčnost krmítka.
• Krmítko by mělo být umístěno na rovné ploše.
• Určené pro použití pouze pro psy nebo kočky.
• Před delším časovým odjezdem vždy baterie vyměňte za nové.
• Do podavače neumisťujte žádné cizí předměty.

• Na správný provoz krmítka používejte pouze alkalické baterie.

•
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Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si 
zasloužíte sounáležitost, která zahrnuje nezapomenutelné momenty a vzájemné 
porozumění. Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují vztah mezi domácími 
miláčky a jejich majiteli. Pokud máte jakékoli otázky o našich produktech nebo tréninku 
vašeho psa, prosím navštivte naši stránku www.petsafe.net nebo kontaktujte centrum 
zákaznického servisu. Pro seznam telefonních čísel navštivte www.petsafe.net.

Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na 
www.petsafe.net. Registrací a uschováním účtenky, si užijete plnou záruku produktu a 
pokud byste někdy potřebovali zavolat zákaznický servis, budeme vám schopni 
pomoci rychleji. Nejdůležitější je, že PetSafe® nikdy nepředá ani neprodá vaše 
osobní informace. Kompletní informace o záruce jsou dostupné online na 
www.petsafe.net.

Návod k použití

TLAČÍTKO FUNKCE

Přidat čas

Ubrat čas

Otevřít nádoby

Nastavení
1. Do bateriového prostoru umístěného na spodku krmítka vložte čtyři (4) alkalické

baterie typu AA.
2. Zvedněte kryt PetSafe® na horní straně krmítka.
3. Otevřete obě víka krmítka stisknutím tlačítka PetSafe® na 5 sekund.
4. Naplňte každý zásobník suchým krmivem pro domácí zvířata. Krmivo srovnejte a

manuálně zavřete každé víko.
5. NEPŘEPLŇTE nádoby krmítka. Přeplnění může způsobit uvíznutí uzávěru.

Programování dávkovače
1. Šipky na displeji LCD ukazují víko (vlevo nebo vpravo).
2. Použijte levou nebo pravou sadu tlačítek + a -, abyste nastavili, za kolik hodin od
nynějška by se mělo otevřít každé víko.
3. Víka mohou být nastavena na otevření od 1 do 99 hodin od času programování
4. (Minuty nelze naprogramovat). Příklad: Programování v 10:00 hod., Je-li první víko 
nastaveno za 4 hodiny a druhé víko nastaveno za 12 hodin, první bude otevřeno ve 
14:00 hod. a druhé bude otevřeno v 10:00 hod. 

Levá nádoba Pravá nádoba
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Záruční podmínky a lhůty
2 letá nepřenosná záruční lhůta
Tento produkt má výhodu omezené záruky výrobce. Úplné informace o záruce na 
tento výrobek a jeho podmínky naleznete na adrese www.petsafe.net a / nebo jsou k 
dispozici prostřednictvím kontaktního místního centra péče o zákazníka.

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, 
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující prodá 
výrobek Radio Systems dále.
Tato limitovaná záruka nezahrnuje poškození způsobené žvýkáním zvířátka, bouří, 
nezodpovědností, modifikací nebo zneužitím. Kupující, kteří získají produkt mimo 
Austrálie, Nového Zélandu nebo od neautorizovaného prodejce, budou muset vrátit 
výrobek na místo, kde ho získali, pokud mají problémy se zárukou.
Radio Systems neposkytuje finanční náhrady, věcné náhrady ani modifikaci výrobku 
kvůli změně názoru nebo jiného důvodu, který není zmíněn v záruce.
Všechny reklamace by měly být směrovány na zákaznické centrum na www.petsafe.net 
nebo na distributora značky pro daný region:

SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
9797404 Banská Bystrica
SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311

Systém automaticky uloží vaše výběry a začne odpočítávání. Když začne 
odpočítávání, LCD displej ukáže, kolik hodin (H) a / nebo minut (M), zůstává až do 
doby jídla / krmení.

Po pěti minutách nečinnosti přejde LCD displej do režimu spánku, aby se šetřila energie 
baterie. Stiskněte libovolné tlačítko na probuzení LCD displeje.

Výměna baterií

Když je baterie slabá,“ ” se zobrazí namísto odpočítávání na další čas jídla. 
Nahraďte všechny čtyři baterie novými bateriemi a následně 
přeprogramujte dobu napájení.

Rady na čištění
• Zásobníky jsou bezpečné pro myčku. Odstraňte zásobníky z podavače a vložte 

je do myčky.
• Krmítko průběžně otírejte neabrazivním hadříkem. 

Poznámka: Pouze pro použití se suchým krmivem - granulemi!

Příjem reklamací na adrese:
 blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica 
Slovensko
tel: +421 483810311
info@petpark.sk, www.petsafe.sk
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Pokud reklamujete výrobek přímo u distributora ČR nebo u prodejce výrobku:
Při uplatnění reklamace je odběratel povinen doručit reklamované zboží čistý a 
mechanicky nepoškozený (pokud je to možné i v originálním balení) spolu s kopií 
dokladu o zaplacení.

Zákazník hradí poštovné k přepravě reklamovaného zboží k prodejci resp. 
distributorovi.

Oprávněná záruční reklamace je v rámci záruční lhůty bezplatná.

Pokud reklamujete výrobek přímo u Radio Systems:
Radio Systems žádá spotřebitele o kontaktování zákaznického servisu, kvůli získání 
záručního čísla. Pokud tak neučiní může to způsobit zpoždění 30 dnů ve věci 
vyřizování reklamace. Pokud je produkt poškozen do 30 dní od zakoupení, Radio 
Systems zajistí náhradu produktu, poslanou napřed ještě před doručením zkaženého 
produktu. Balné bude zahrnuto do návratu produktu namísto poškozeného kusu. 
Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady. Pokud je produkt poškozen 
po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní náklady. Radio 
Systems otestuje produkt a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt bezplatně se 
zárukou, že produkt je stále v téže době záruky. Tato záruka je v dodatku k ostatním 
právům a náhradám dostupným pro vás ze zákona. Výrobky od Radio Systems mají 
záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva. Jste 
povinen nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat se za jinou 
předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, 
pokud nemá akceptovatelnou kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.

Pokud nebudou splněny uvedené podmínky, Radio Systems neopraví ani nenahradí 
poškozené komponenty.
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Soulad
Změny tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Radio Systems 
Corporation, mohou zrušit oprávnění uživatele na provoz zařízení.

Tento výrobek byl testován a vyhovuje směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě 
a nízkém napětí. Neoprávněné změny nebo úpravy na
Výrobek, který není schválen společností Radio Systems Corporation, může zrušit 
oprávnění uživatele používat výrobek a zrušit záruku.
Tento výrobek je v souladu se směrnicemi EMC a LV. Prohlášení o shodě lze nalézt na 
adrese: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
IC
Toto zařízení je v souladu s normami RSS na vynětí licencí Industry Canada. 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 provoz přístroje.
ACMA
Toto zařízení je v souladu s platnými požadavky EMC specifikovanými společností
ACMA (Australský úřad pro komunikace a média).

Důležité informace o recyklaci
Dodržujte předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení ve vaší 

zemi. Toto zařízení se musí recyklovat. Po skončení životnosti výrobku ho 
neumisťujte do normálního komunálního odpadu. Zkontrolujte pravidla ve vaší 
oblasti nebo vraťte tam, kde byly zakoupeny, aby mohly být umístěny v našem 
recyklačním systému. Pokud tyto možnosti nejsou možné, obraťte se na Centrum 
péče o zákazníky o další informace.

Vyřazení baterií
Samostatný sběr použitých baterií je potřebný v mnoha regionech; před likvidací 

použitých baterií zkontrolujte pravidla ve vaší oblasti. Toto zařízení pracuje na čtyřech 
alkalických bateriích typ AA; vyměňte pouze za ekvivalentní baterie.
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Podmínky použití a omezena odpovědnost
1. Podmínky použití

Použití tohoto produktu je podmíněno vaším přijetím bez modifikací podmínek a 
upozornění obsažených zde. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s 
uvedenými podmínkami. Pokud je nechcete akceptovat, prosím vraťte produkt 
nepoužitý a v originálním balení, uhraďte poštovné a kontaktujte relevantní 
centrum zákaznického servisu i s dokladem a koupi, abyste dostali plnou náhradu.

2. Správné použití
Produkt je navržen pro psy, kteří potřebují trénink. Specifický temperament nebo 
velikost / váha vašeho psa nemusí být vhodná pro toto zařízení (viz "Jak funguje 
systém" v příručce). Radio Systems Corporation doporučuje aby tento produkt 
nebyl použit, pokud je váš pes agresivní a nepřijímá žádnou odpovědnost pro 
vhodnost produktu pro individuální případy. Pokud si nejste jisti, zda je toto 
zařízení vhodné pro vašeho psa, prosím konzultujte to s vaším veterinářem nebo 
certifikovaným trenérem, před použitím zařízení. Správné použití zahrnuje bez 
limitace, prohlédnutí si celého manuálu použití a jakýchkoliv specifických 
upozornění.

3. Žádné protizákonné nebo zakázané použití
Tento výrobek je určen pro použití se psy. Tento výrobek není určen k způsobování 
bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to 
znamenat přestupek vůči federálním nebo státním zákonům dané země.

4. Omezená odpovědnost
Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích partnerských společností 
v žádném případě nebudou zodpovědné za (i) žádné nepřímé, trestní, náhodné, 
speciální nebo následné škody a / nebo (ii) žádné ztráty nebo škody, které vznikly 
ve spojení se zneužitím produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s 
tímto do plné míry povolené zákonem.

5. Změna podmínek
Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených 
podmínek používání výrobku. Pokud vám takové změny byly dány před použitím 
výrobku, budou platné na vás a váš produkt. 



PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn 
more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark 
Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please 

visit www.petsafe.net.

Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie. 
Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de 

dressage, de contrôle de l’aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être, 
de gestion des déjections, ainsi qu’au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze 
website op www.petsafe.net voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder 

meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, kattenluiken, gezondheid en welzijn, 
afvalbeheersing en producten voor spel en uitdaging omvat.

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para saber 
más acerca de nuestra amplia gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de 

adiestramiento, control de ladridos, puertas para mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos y 
productos de juego y reto, visite www.petsafe.net.

Petsafe produkty sú navrhnuté aby zlepšili vzťah medzi vami a vaším domácim miláčikom. Pre viac 
informácií o našom širokom výbere produktov, ktorý zahŕňa Systémy na zadržanie, vyhýbanie sa, 

tréningové systémy, kontrolu štekania, psie dvierka, zdravie a wellness, manažment odpadu a 
produkty pre hranie sa a výzvy, navštívte prosím www.petsafe.net.

Petsafe produkty jsou navrženy aby zlepšily vztah mezi vámi a vaším domácím mazlíčkem. Pro více 
informací o našem širokém výběru produktů, který zahrnuje Systémy na zadržení, vyhýbání se, 

tréninkové systémy, kontrolu štěkání, psí dvířka, zdraví a wellness, management odpadu a produkty 
pro hraní a výzvy, navštivte prosím www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net
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