
ODPUDZOVAČ MAČIEK EYENIMAL MIAOW CONTROL 

Technické parametre 

 Napájanie: 1x batéria 9 V (súčasťou balenia) 

 Dosah: 6 m 

 Frekvencia: 24 – 49 kHz, +/- 10%, max. 80 dB 

 Prevádzková teplota a vlhkosť: -20°C až 50°C a ≤ 90% R.H. 

 Skladovacia teplota a vlhkosť: -5°C až 50°C a 90% R.H. 

 

Prevádzkový režim 

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY INŠTRUKCIE. 

Toto zariadenie bolo navrhnuté pre vydávanie ultrazvukového signálu, ktorý predchádza nežiaducej 

prítomnosti mačiek na vzdialenosť 6 m. Ultrazvukový signál vydávaný zariadením je pre mačky veľmi 

nepríjemný, avšak nie je škodlivý ani bolestivý. Krátke vlnové dĺžky ultrazvuku sú pre človeka 

nepočuteľné.  

V prípade, že vaša mačka mňauká, namierte zariadenie smerom k nej, otočte tlačidlom a stlačte 

 a tlačidlo . 

Uistite sa, že medzi zariadením a zvieraťom nie je žiadna prekážka (stena, dvere, ...). 

Majte prosím na pamäti, že zariadenie nefunguje na hluché alebo sluchovo postihnuté mačky.  

 

Záruka 

A. Odstránenie problémov 

V prípade, že dôjde k poškodeniu výrobku, prečítajte si najprv podrobne tento návod a potom 

skontrolujte batériu a v prípade potreby ju vymeňte. Overte si, či produkt používate správnym 

spôsobom. Pokiaľ problém pretrváva, obráťte sa na svojho distribútora – www.elektro-obojky.cz 

(+421 322 601 057, info@elektricke-obojky.sk). 

Výrobca: NUM´AXES, www.numaxes.com, +33 238 69 96 27, export@numaxes.com. 

V závislosti na rozsahu závady je možné, že bude nutné produkt poslať späť na reklamáciu alebo 

opravu.  

Pre všetky opravy prosím dodajte: 

- Kompletný produkt 

- Doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok) 
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V prípade nedodania jednej z týchto položiek nebude možné popredajný servis hradiť zo záruky. 

B. Záruka 

NUM´AXES garantuje na všetky svoje produkty dvojročnú záruku. Všetky poplatky za poštovné 

a balné sú výhradnou zodpovednosťou kupujúceho.  

C. Záručné podmienky 

1. Pre uplatnenie záruky je nutné mať doklad o kúpe (faktúra alebo pokladničný blok). Záruka sa 

vzťahuje výhradne na kupujúceho. 

2. Záruka sa nevzťahuje na: 

- Výmenu batérie 

- Priame alebo nepriame problémy spojené s prepravou späť k distribútorovi alebo 

NUM´AXES 

- Poškodenie výrobku spôsobené nasledujúcim spôsobom: 

o   nedbalé alebo nesprávne použitie výrobku (uhryznutie, hrubé zaobchádzanie, ...) 

o    opravy vykonané neoprávnenými osobami 

- Stratu alebo krádež 

3. Pokiaľ je výrobok chybný, NUM´AXES rozhoduje, či bude výrobok opravený alebo vymenený 

za nový kus. 

4. Žiadne nároky nemôžu byť nárokované voči NUM´AXES, obzvlášť pokiaľ ide o nesprávne 

používanie výrobku. 

5. NUM´AXES si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať vlastnosti svojich produktov s cieľom 

technického vylepšenia alebo v súlade s novými predpismi. 

6. Informácie obsiahnuté v tejto príručke môžu byť zmenené bez prechádzajúceho 

upozornenia. 

7. Fotografie a kresby nie sú záväzné. 

D. Zaregistrujte produkt 

Váš produkt môže byť zaregistrovaný na našej webovej stránke: www.eyenimal.com. 

E. Likvidácia alebo recyklácia zariadenia 

Piktogram znamená, že zariadenie nie je možné považovať za bežný odpad, a preto je 

nutné ho na konci jeho životnosti odniesť na niektoré zo zberných miest na to určených, späť 

k distribútorovi, alebo na iné miesto určené pre elektronický odpad.  

Recykláciou tohto výrobku prispievate k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a ľudského 

zdravia. 
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