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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov použitých v tomto návode

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 spolu so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú 
situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť menšie alebo vážne zranenie. 

OPATRNOSŤ použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia,  značí nebezpečnú situáciu, 
ktorej ak sa nevyhnete, môže mať vo výsledku zranenie vášho zvieratka. 

Odložte si tieto inštrukcie. Prečítajte si všetky inštrukcie predtým ako začnete používať produkt. 

• Dohliadajte na vaše zvieratko počas hry.
• Vrhač loptičiek NIE JE HRAČKOU PRE DETI. Nedovoľte im používať zariadenie bez vášho dohľadu.
• Loptičky sú vyhadzované vysokou rýchlosťou, tak sa uistite, že váš pes alebo vy nestojíte priamo pred smerom  letu 

loptičiek. VŽDY  sa vy alebo váš pes zdržujte buď naboku od zariadenia alebo aspoň 2 metre od prednej časti zariadenia, 
keď je spustené. Naučte vášho psa, aby vždy stál v bezpečnej oblasti, kým čaká na vystrelenie loptičky. Väčšina psov sa 
prirodzene postaví za alebo bokom od zariadenia ale prosíme vás, aby ste ho naučili takému správaniu pred použitím 
zariadenia.

• Nikdy neukazujte alebo nenamierte zariadenie na alebo smerom na niekoho.
• Nikdy sa nechytajte bezpečnostného senzoru vnútri vystreľovacej časti. Je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotýkate 

počas operácie zariadenia alebo keď je zapnuté, môže vám to spôsobiť vážne zranenie.
• Keď napĺňate zariadenie, nikdy neumiestňujte vaše ruky alebo telo do oblasti dostrelu zariadenia.
• Je tu riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívajte zariadenie vo vlhkých podmienkach alebo na vlhkej tráve.
• Uschovajte batérie mimo dosahu malých detí. Ak ich prehltnú, okamžite vyhľadajte lekára. Batéria môže vybuchnúť alebo 

spôsobiť popáleniny ak je rozobratá, nabíjaná, vystavená vode, ohňu alebo vysokým teplotám. Nemiešajte staré a nové 
batérie. Uschovajte batérie v originálnom balení, až kým nie ste pripravený ich použiť a zbaviť sa správne strarých batérií.

• Napájací kábel by mal byť použitý na vlastníkovu opatrnosť. Nepoužívajte napájací kábel, ak váš pes v minulosti 
nejaký rozhrýzol alebo zničil. Nepoužívajte napájací adaptér vonku, na vonkajšie použitie používajte batérie.

• Zlikvidujte všetky balné materiály správne. Niektoré časti môžu byť zabalené v igelitových taškách, tieto tašky by 
mohli spôsobiť udusenie. Držte ich mimo dosahu detí a zvierat.

• Nevkladajte do zariadenia nič okrem tenisovej loptičky.
• Loptičky sú považované za riziko udusením. Nedovoľte používanie bez dohľadu.

• Keď používate vyhadzovač loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo 
vystreľovacej časti.

• Je odporúčané, aby ste začali trénovať psa iba s jednou loptičkou naraz, vystreľovanou zo zariadenia kvôli tomu, aby 
sa pes dobre oboznámil so zariadením. To vám dovoľuje začať ho trénovať, aby vrátil vyhodenú loptičku naspäť

dovnútra zariadenia, keď sa s ňou vracia. Je doporučené, aby ste už od prvého použitia zariadenia učili psa vrátiť 
loptičku na zem ku zariadeniu alebo dovnútra misky zariadenia. Navrhnuté výhradne pre použitie zvieratami.

• Používajte iba tenisové loptičky. Nevkladajte cudzie predmety dovnútra vrhača loptičiek.
• Používajte vrhač loptičiek iba tak, ako je popísané v tejto príručke.
• Vyhadzovanie vnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, používajte to najnižšie nastavenie pre uhol i vzdialenosť. 

Zvyšovanie uhlu a vzdialenosti je iba na vlastníkove riziko.

• Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte 
loptičku do násypky.
Nepoužívajte v extrémnom teple alebo zime. VŽDY berte do úvahy zdravie vášho psa! Nenechajte psa trénovať do bodu

vyčerpanosti!
• Je vysoko doporučené, aby ste kontrolovali, kde váš pes čaká na vystrelenie loptičky zo zariadenia.

• Nepúšťajte zariadenie na zem, nekopte doň a ani s ním nehádžte.
• Položte zariadenie na rovnú zem. Nepokladajte ho na zdvihnutý alebo nerovný povrch.
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Operačné inštrukcie..............................................................................................................................................................6
Tréningový  manuál    ..............................................................................................................................................................8
Najčastejšie kladené otázky .................... ............................................................................................................................9
Starostlivosť a čistenie.........................................................................................................................................................10
Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť.........................................................................................................10
Likvidácia batérie.................................................................................................................................................................. 11
FCC ............................................................................................................................................................................................ 11
Záruka.............................................................................................................................................................................. 12-13

Nevkladajte ruku do násypky.

Obsah
Nevkladajte ruku do vystreľovacej časti.



4 Centrum zákazníckeho servisu 1-800-732-2677 www.petsafe.net 5

Všimnite si:(6) batérií
 typu D nie je
v balení

Predný pohybový   
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vzdialenosti
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Napájací kábel a adaptér

Vystreľovacia
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Oblasť násypky
Komponenty

Komponenty
(obrátený pohľad)

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 spôsob 
života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na celý život. Ak máte nejaké 
otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte našu webovú stránku www.petsafe.net 
alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1-800-732-2677.
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.
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Nezasahujte do senzora alebo ho v žiadnom prípade nevypínajte.  Keď je loptička detekovaná vo vystreľovacej časti, 
prehrá sa tón. Ak nič nezavadzia v ceste senzoru pohybu, loptička sa vystrelí. Ak je niečo v ceste senzora, prehrá sa tón 
trvajúci 1 sekundu, upozorňujúci používateľa, že sa vnútri nachádza cudzí objekt. Po 5 sekundách, ak už v časti nie sú 
žiadne prekážky, loptička sa vystrelí.

Koľko loptičiek sa zmestí do násypky?
• Na najnižších nastaveniach 1-4, 3 tenisové loptičky sa do násypky zmestia bez problémov. Na vyšších nastaveniach 5-9 ale 

je najlepšie používať len jednu naraz. 3 loptičky môžu byť vložené do násypky naraz, ale vyradí to loptičky v čakacom 
liste.

Režim odpočinku
• Pre zrušenie režimu odpočinku: Vypnite zariadenie (so zapínacím tlačítkom) na ASPOŇ 10 SEKÚND. Zapnite 

zariadenie. Ak je režim odpočinku stále zapnutý, znova vypnite zariadenie a tentokrát počkajte dlhšie. Zapnite zariadenie.
• Toto nastavenie je kvôli zabezpečeniu, že váš pes sa nepremáha aktivitou. Pre psa je veľmi jednoduché sa hrať bez 

uvedomenia si, že si potrebuje odpočinúť, hlavne u mladých psíkov. Zariadenie Ball Launcher vás a vášho psa upozorní, 
kedy sa spustí režim odpočinku zahraním 2 sekundového tónu. Reštartuje sa a zahrá 2 sekundový tón odzadu, čo 
znamená, že je opäť čas na hru. 

1
Kvôli bezpečnosti vášho psa, zariadenie bude spustené pre hru len na 15 minút naraz, potom bude             
15 minút v režime odpočinku. Ďalšie 15 minútové hranie sa začne, iba ak bola do násypky vhodená 

loptička. 
Čo znamenajú rôzne tóny?
• Zapnutie/Čas na hru – 2 tóny (nízky/vysoký)
• Vypnutie/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nízky)
• Detekcia loptičky a výstrel - 6 tónová melódia
• Chyba – 3 také isté tóny
• Zistenie pohybu – 1 sekundový tón
Čo znamenajú LED svetlá?
• Zelené svetlo každých 10 sekúnd znamená, že batéria je v dobrom stave.
• 3 krátke záblesky červeného svetla znamenajú, že batéria je takmer vybitá
• Červený záblesk každú sekundu znamená chybu
• Záblesk oranžového svetla každých 10 sekúnd znamená režim spánku 
Senzor pohybu na prednej strane zariadenia dokáže zaznamenať pohyb 2 metre od zariadenia po dobu 5 sekúnd. Hra 
bude pokračovať, keď už nie je zaznamenaný žiadny pohyb. 

Užitočné info: Príliš nenamáhajte vášho psa s použitím zariadenia Ball Launcher - automatický vrhač 
loptičiek, hlavne šteniatka pretože ich svaly a kĺby sa stále vyvíjajú. Ukončite hru, aj keď by sa ešte chcel 
hrať.

• NIKDY sa nedotýkajte senzoru loptičiek vo vystreľovacej časti. Tento senzor je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho 
dotknete počas operácie zariadenia alebo, keď je zapnuté, môže to spôsobiť vážne zranenie.

• Keď dopĺňate zariadenie, nenačahujte ruky alebo telo do funkčnej oblasti dostrelu zariadenia. Keď používate vrhač 
loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.

• Ak sa senzor vo vystreľovacej časti zašpiní alebo je tam prekážka, vypnite zariadenie a vyčistite senzor bavlnenou 
handričkou alebo použite starú zubnú kefku na odstránenie prekážky. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti. 
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Operačné inštrukcie
Krok 1.  Vyberte zariadenie z balenia a prezrite si všetky nálepky s varovaniami.
Krok2. Vložte 6 alkalických batérií typu D (nepribalené) do priehradky na batérie, uloženej na 
spodnej strane zariadenia. (1). l Ďalší spôsob pohonu zariadenia je napájací kábel 16V-DC adaptér. 
Pre optimálne použitie, používajte adaptér iba v interiéri. 
Krok 3. Vyberte z balenia tenisové loptičky.
Krok 4. Zapnite zariadenie - prehrá sa tón. Zariadenie dvakrát zapípa.Vložte loptičku 1 do 
zariadenia. 
Krok 5. Ovládanie vzdialenosti a uhlu sú prednastavené na najnižšie nastavenie. Vystreľte jednu 
loptičku. Upravte uhol, ak je to potrebné. Pre zmenu vzdialenosti alebo uhlu, potočte gombíkom 
v tvare labky alebo tenisovej loptičky.  
Gombík labka – Uhol (2) – pre zvýšenie uhla výstrelu, zatiahnite a potočte gombíkom v tvare 
labky v smere hodinových ručičiek (vľavo). Rozpätie uhlov je od 20 až po 45 stupňov. Ak chcete 
loptičku vystreliť vysoko, potočte labkou úplne vľavo. Pre vystrelenie loptičky nižšie k zemi, otočte 
labkou úplne doprava. Pre prvé použitie bude labka otočená úplne vpravo.
Gombík loptička –  Vzdialenosť (3) - pre zvýšenie vzdialenosti výstrelu, zatiahnite a otočte gombík 
v tvare tenisovej loptičky v smere hodinových ručičiek (doľava). Rozpätie vzdialeností je od 8 po 30 
stôp. Pre vyhodenie loptičky na dlhú vzdialenosť, otočte loptičkou úplne doľava. Pre krátku 
vzdialenosť, potočte loptičku úplne doprava. Pre prvé použitie bude loptička otočená úplne vpravo. 
Krok 6. Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva. Nenechávajte zariadenie vonku, keď sa nepoužíva. 
Hranie sa– 

• Položte zariadenie na zem na rovný povrch.
• Pre správne upravenie nastavení uhlu a vzdialenosti, si najskôr určite, kde bude zariadenie na 

hru použité. Použitie vo vnútri je doporučené iba na vlastníkovu opatrnosť. Uistite sa, že 
máte dostatok miesta, kde môže pes bežať za loptou. Odstráňte všetky prekážky, ktoré by sa 
psovi počas hry mohli dostať do cesty. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti krehkých alebo 
vzácnych objektov. Ak má váš pes dlhé pazúriky, môže pri hre poškodiť koberec alebo 
drevenú podlahu. Nepoužívajte zariadenie na povrchu, ktorý by sa tým mohol poškodiť. 
Používajte na vlastnú zodpovednosť a opatrnosť. 

Tieto nastavenia sú len odhad a nie sú presné. Tlak v loptičkách, ktoré používate, môže zmeniť vzdialenosti dostrelu.
Pre dostrel 8-10 stôp, začnite s gombíkom v tvare loptičky otočeným úplne doprava. Pri točení doľava použite prvé 
dva zárezy pre dosiahnutie rozpätia vzdialenosti 8-10 stôp. 
Pre rozsah 10-20 stôp, otočte doľava s použitím 3-5-teho zárezu.
Pre rozsah 20-25 stôp, točte doľava s použitím 6 a 7-meho zárezu. 
Pre rozsah 25 stôp a viac, otočte doľava s použitím 8 a 9-teho zárezu.

• Na prednej časti zariadenia Ball Launcher je senzor pohybu. Ak zaznamená pohyb, zariadenie pozastaví vyhodenie 
loptičky na 5 sekúnd, až pokiaľ nie je zaznamenaný žiaden pohyb pri senzore. Kvôli tomu sa nepohybujte pred 
zariadením, ak ste ho nastavili na vystreľovanie loptičiek. Naučte psa, aby stál nabok od zariadenia alebo 2 metre 
ďalej od oblasti dostrelu.

• Vo vystreľovacej časti je senzor, ktorý detekuje cudzie objekty vo vnútri a zastaví zariadenie, aby nič nevyhadzovalo.

1

2

3
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• Použitie vo vnútri:  Pre naj lepšie použitie v interiéri,  použite naj nižší uhol a vzdialenosť.  Nastavenie zvyšujte na vlastné 
riziko.

• Použite na rovnom povrchu alebo takmer rovnom povrchu. Použitie na nerovnom povrchu by mohlo spúsobiť,  že 
zar iadenie spadne. Používaj te len na zemi alebo podlahe.
Ak sa počas hry s tratí energia,  odpojte nabíjací kábel a zapojte ho späť a potom zapnite zariadenie. Alebo vyberte 
batérie a znova ich vložte dnu a potom zapnite zariadenie. Vždy použite nové batérie. 

• Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte 
loptičku do násypky.

• Keď je zariadenie zapnuté, pes môže zahájiť hru kedykoľvek. Po 15 minútach nepretržitej hry bude zariadenie na 15 
minút odpočívať. Zariadenie zapípa, aby upozornilo psa, že je znova aktívne a pripravené na ďalšiu hru. Ak pes alebo 
osoba nezaháji hru, zariadenie vstúpi do režimu spánku a bude čakať na ďalšiu hru. 

Tréningový manuál
Ak váš pes vyzerá byť úzkostlivý alebo vystrašený (napr. krčí sa, uteká od zariadenia alebo naň šteká) zo zvukov, ktoré 
zariadenie vydáva, budete  ho musieť oboznámiť so zariadením pomaly. Vezmite nejaké chutné odmeny a klikátko, ak ho máte. 
Začnite ich umiestňovaním v blízkosti zariadenia, ktoré je zapnuté. Nechajte vášho psa, aby si ho sám všimol a podišiel bližšie. 
Keď sa pes pozrie na zariadenie, kliknite klikátkom alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Viackrát to celé zopakujte. Mali 
by ste taktiež kliknúť alebo povedať "Áno!" ak sa pes prechádza popri zariadení a je s ním v kontakte.
Keď sa pes zdá byť kľudný v blízkosti zariadenia, keď je vypnuté, položte zariadenie ďalej od neho a zapnite ho, bez loptičiek vo 
vnútri. Zariadenie by malo párkrát zapípať. Keď zapípa, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu.  Urobte to viackrát, 
až kým nevyzerá v blízkosti zariadenia kľudný a relaxovaný. Zopakujte to, keď sa priblíži k zariadeniu bližšie. Posledný krok je 
aby sa pes cítil pohodlne, keď zariadenie vyhadzuje loptičky. Zvuk zariadenia môže byť trocha hlučný a to môže byť pre psa 
veľmi stresujúce. Položte zariadenie do inej izby alebo ďalej na dvore. Povedzte niekomu inému, aby vložil loptičku do 
zariadenia, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte psovi odmeny. Urobte to viackrát.  
Miluje váš pes naháňanie loptičky? Zariadenie Ball Launcher udrží vášho za loptičkami poblázneného psa šťastného a zabaví ho, 
či už sa máte čas s ním hrať alebo nie.
Väčšina psov, ktorý milujú hry s loptičkami, sú väčšinou dobrý v naháňaní, chytaní a prinesení loptičky. Ale niektoré psy ju 
nechcú pustiť. Naučiť psa, aby pustil loptičku si žiada iba trocha tréningu. Taktiež ho to naučí, vypustiť loptičku do násypky, kde 
bude znova vystrelená.
Naučte psa priniesť a pustiť 

• Bezpečnosť je prvoradá! – Nikdy nevyťahujte nič z úst vášho psa alebo, keď to drží. Naučte ho spoľahlivo priniesť a pustiť, 
aby ste mali istotu bezpečnosti.

• Budete potrebovať loptičku a nejaké chutné odmeny vo vašom vrecku.
• Hra začína, keď ju naznačíte ponukou loptičky a poviete "Vezmi".
• Keď si pes vezme loptu, dajte mu pokyn aby ju pustil a ponúknite mu ďalšie odmeny, ak tak urobí. 
• Nechajte ho zjesť si odmenu.
• Znova ho zapojte do hry pokynom "Vezmi" a ponúknite mu loptu. 
• Opakujte pokyn "Pusti" a keď pustí loptičku, ponúknite mu odmenu. 

• Trénujte až pokiaľ pes zakaždým nevypustí loptičku do vašej ruky.
• Použite ten istý postup, aby vypustil loptičku do zariadenia, namiesto do vašej ruky. 
• Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pusti" a odmeňte ho, až kým nie je prirodzený ohľadom vypúšťania 

loptičky do násypky. Keď sa pes naučí vypúšťať loptičku, odstráňte odmeny a odmenou sa stane príležitosť naháňať 
loptičku. 

Najčastejšie kladené otázky 
Koľko loptičiek naraz môže 
byť vložených do násypky?

• Nie viac ako 3 naraz. Je doporučené naložiť iba jednu naraz počas 
nekontrolovanej hry alebo keď je zariadenie nastavené na vysoké 
nastavenia.

Aké veľké sú tenisové loptičky? • Štandardná tenisová lopta má 2 5/8 palca diameter.
Ako ďaleko zariadenie strieľa 
loptičky a pod akým uhlom?

• Je tu 9 nastavení vzdialenosti a 6 nastavení uhlu. V závislosti aké 
nastavenie používate, zariadenie bude strieľať loptičky až 30 stôp v uhle 
medzi 20-45 stupňov.

Môžem používať zariadenie               •  Áno! Ball Launcher je špeciálne navrhnutý na použitie vnútri i vonku s 
vo vnútri aj vonku?                                  niekoľkými nastaveniami uhlov a vzdialenosti.
Akí veľkí psi môžu používať 
zariadenie?  

• Ak je pes schopný zodvihnúť štandardnú tenisovú loptičku a vypustiť ju do 
zariadenia, mali by byť schopný ho používať. Násypka je 11 palcov od zeme. 

Koľko psov naraz môže 
používať zariadenie? 

• Nie je tu žiadny limit o tom, koľko psov môže použiť zariadenie naraz, hoci 
naháňanie loptičky je viac príjemné s 3 alebo menej psami naraz.

Ako ďaleko by mal pes stáť od 
zariadenia predtým ako loptička 
vystrelí?

• Senzor pohybu zaznamenáva pohyb v okolí 2 metrov. Váš pes by mal stáť za 
touto vzdialenosťou. Alebo naboku od vystreľovacej časti, naboku od 
dohľadu senzora. 

Vypne sa zariadenie 
automaticky?

• Nie, ale zariadenie vstúpi do režimu spánku po 15 minútach hry. Potom 
bude odpočívať 15 minút a zasa ďalších 15 minút fungovať. To pokračuje až 
pokiaľ nie je zariadenie manuálne vypnuté. 

Bude môj pes vedieť kedy sa 
prestať hrať a oddýchnuť si?

• Našťastie je zariadenie vybavené bezpečnostnými nastaveniami, ktoré chránia 
psa pred extrémnym vyčerpaním. Zariadenie bude hrať 15 minút a potom
bude 15 minút v režime spánku.

1'

Slepá
zóna

Senzor
pohybu

7'

Senzor pohybu 
zaznamenáva pohyb do 
2 metrovej vzdialenosti. 
Váš pes by mal stáť za 
touto vzdialenosťou. 
Zaznamenaný pohyb 
zastaví zariadenie na 5 
sekúnd. 
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Starostlivosť a čistenie
Keď sa skončil čas hry, vypnite zariadenie a bezpečne ho uskladnite.
Neponárajte zariadenie do vody.  Utrite vlhkou handričkou pre vyčistenie. Nepoužívajte v daždi alebo snehu.  
Nelejte do zariadenia vodu. 
Pre vyčistenie senzoru loptičky vo vystreľovacej časti, vypnite zariadenie a potom použite bavlnený tampónik alebo 
starú zubnú kefku na vyčistenie senzoru. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti. 
Nenechávajte vonku vystavené počasiu.

Zákaznícky servis
USA & Kanada - Tel: 800-732-2677
Pondelok- Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM

Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti
1. Podmienky použitia

Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií. Taktiež prijatím povinností a upozornení, ktoré 
sú tu obsiahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.

2. Správne použitie
Produkt je navrhnutý ako zariadenie na hru a rekreačné použitie pre zvieratá. Špecifická povaha vášho zvieratka nemusí byť v 
harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika vhodné, prosím konzultujte s vašim 
veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis alebo web www.petsafe.net. Správne použitie 
zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu produktu a všetky varovné upozornenia.

3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie
Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo provokáciu. Použitím 
tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych alebo štátnych zákonov.

4. Limitovaná zodpovednosť
V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo nehodové, 
špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo ale v spojení s použitím alebo 
zneužitím tohto produktu. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.

5. Modifikácia podmienok
Radio Systems® korporácia si rezervuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení, na základe ktorých je tento produkt 
ponúkaný. 

Likvidácia batérie
Separovaný zber použitých batérií je povinný v mnohých oblastiach: skontrolujte si pravidlá vo vašej oblasti pred vyhodením 
vybitých batérií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o 
správnej likvidácii zariadenia. Nevyhadzujte do zmiešaného alebo komunálneho odpadu. Pre zoznam zákazníckych centier a 
ich telefónnych čísel vo vašej oblasti, navštívte stránku  www.petsafe.net.

Chloristanová batéria
Chloristanový materiál - môže byť vyžadované špeciálne zaobchádzanie. Pozrite si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie je predmetom dvoch následujúcich podmienok: (1) Toto 
zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.

Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie súladu s reguláciami FCC 
a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.
VŠIMNITE SI: Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s FCC. Zariadenie bolo testované a je v súlade s podmienkami pre digitálne 
výrobky triedy B. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému zaobchádzaniu, keď je zariadenie v 
domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa  operačného 
manuálu, môže spôsobiť škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde aj po praktickej inštalácii. Ak toto 
zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním a vypínaním zariadenia, používateľ 
by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.

• Premiestniť alebo presmerovať ovplyvňovanú anténu.
• .Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.

 Konzultujte zákaznícky servis, predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre odbornú pomoc.

Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie používať 
mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo 
schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EU stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a 
tiež môže byť zrušená záruka výrobku.
Viac informácií na  www.sportdog.com/eu_docs.php.
IC
Zariadenie je v súlade so štandardom RSS kanadského priemyslu. Operácia je vo veci dvoch nasledujúcich podmienok: 1) Toto zariadenie by 
nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.
Zariadenie bolo navrhnuté na spoluprácu s anténami pribalenými v balení. Použitie iných antén môže porušiť pravidlá kanadského priemyslu 
a zrušiť  oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.  
ACMA
Zariadenie je v súlade s platnými  EMC požiadavkami špecifikovanými  v ACMA (Austrálske komunikačné a mediálne autority).
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Jednoročná neprenosná limitovaná záruka
ČO JE POKRYTÉ:  Radio Systems korporácia je vlastníkom značky PetSafe® (ďalej už len“PetSafe”) a ručí za originálneho 
kupujúceho a žiadneho iného kupujúceho al ebo vlastníka produktu. Keď je výrobok používaný pre domácu spotrebu a používaný v 
súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu jedného roka od doby zakúpenia.  
"Originálny kupujúci" je osoba alebo entita, kto originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený 
produkt. Spoločnosť Radio Systems pokrýva náklady za prácu a súčiastky na jeden rok používania. Po prvom roku sa na súčiastky a 
úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti PetSafe. Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak 
originálny kupujúci ďalej predá zariadenie.  V prípade poškodenia sú toto vaše exkluzívne práva.

SPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU:  Tento produkt je navrhnutý iba na použitie domácimi zvieratami, nepoužívajte ho na žiaden 
iný účel. Špecifický temperament vášho zvieratka nemusí byť v súlade s týmto produktom. Doporučujeme, aby ste ho nepoužívali ak 
je vaše zviera agresívne. Ak si nie ste istý, či je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zvieratko, prosím konzultujte vášho veterinára 
alebo certifikovaného trénera predtým ako použijete produkt. Pozrite si inštruktážny manuál pre viac informácií.

ČO NIE JE POKRYTÉ: Táto neprenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mať žiadnu 
zodpovednosť pod touto limitovanou neprenosnou zárukou za žiadne poškodenie alebo chyby produktu spôsobené zvieraťom, 
stratou produktu, zlyhaním, poškodením alebo chybám spôsobených udalosťami alebo situáciami ktoré sú za normálnym domácim 
použitím, zahŕňajúc komerčné použitie, zneužitie, úmyselné poškodenie, zanedbávanie alebo nesprávnu inštaláciu alebo inštaláciu, 
ktorá nesúhlasí s inštrukciami PetSafe, s použitím doplnkov inej značky, vplyvom cudzích objektov, činom Boha, abnormálnym alebo 
nesprávnym použitím, nesprávnym uskladnením, pokusom o opravu niekým iným ako PetSafe zákazníckym servisom, nehodou, 
alternáciou, chybami alebo poškodeniami povrchu na ktorom je zariadenie nainštalované, zmena farby alebo iné poškodenie 
spôsobené znečistením, slnečným svetlom, inými enviromentálnymi podmienkami, plesňou, špinou alebo vystavením škodlivým 
chemikáliam a iné ďalšie príčiny, ktoré nezahŕňajú poškodenia vo výrobe PetSafe produktu. 

REGISTRÁCIA PRODUKTU: Do 30 dní od zakúpenia, navštívte stránku  www.petsafe.net/register-product pre registráciu 
vášho produktu. Bude vyžadovaný doklad o zakúpení produktu, aby ste obdržali záruku. Prosíme o bezpečné uschovanie týchto 
informácii.  

REKLAMÁCIA:  Pre obdržanie reklamačného servisu ,  volajte PetSafe zákaznícky servis. V spojených štátoch alebo Kanade  
1-800-732-2677 a v Austrálii  1800 786 608; v Novom Zélande 0800 543 054.

Podľa tejto neprenosnej záruky, PetSafe nahradí súčiatku novou alebo opravenou súčiastkou. Táto neprenosná limitovaná záruka 
bude potom platiť na novú alebo opravenú súčiastku po dobu zostávajúcu v celkovej dobe záruky.

ODMIETNUTIA:  Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzívne právo zákazníka. Práca na vybratie súčiastky alebo jej inštaláciu 
nie je pokrytá.

Táto neprenosná limitovaná záruka nie je v súlade s ostatnými expresnými zárukami. PetSafe expresne odmieta a nezahŕňa ostatné 
záruky, expresné alebo dodatočné, zahŕňajúc nelimitované záruky predajnosti alebo vhodnosti pre určitý zámer. PetSafe taktiež 
odmieta a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť pre dôsledkovú, trestnú, priamu, nepriamu, špeciálnu a žiadnu ďalšiu škodu na zariadení, 
ktorá vyplýva alebo je spojená so zakúpením, použitím alebo zneužitím zariadenia.

Kupujúci si osvojuje všetky riziká a zodpovednosti vyplývajúce z použitia alebo zneužitia produktu. PetSafe neautorizuje 
žiadnu ďalšiu osobu alebo agenta na vytvorenie žiadnych ďalších expresných alebo aplikovaných záruk. 

Naviac, PetSafe nebude zodpovedať za žiadnu stratu, škodu alebo zranenie vyplývajúce z meškania doručenia náhradných 
súčiastok alebo zlyhania zabezpečenia zaplatenej opravy, kvôli podmienkam nad ktorými PetSafe nemá kontrolu.

ZÁKON: Táto záruka je aplikovaná zákonom štátu Tenesee, USA a podľa zákona USA, vynechávajúc ich nezhody alebo 
konflikt princípu práv. Konvencia zmlúv spojených národov pre medzinárodný predaj výrobkov je vylúčená z tejto záruky a za 
nič nezodpovedá. Súdne spory by mali byť smerované priamo na súdy Knox County v Tenesee.

Táto záruka vám dáva špecifické legálne práva, a taktiež môžte mať iné práva, ktoré sa môžu líšiť podľa krajiny, kde bývate. 
Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú exklúziu alebo limitáciu nehodových alebo dôsledkových škôd, takže text uvedený 
vyššie pre vás nemusí platiť. 

Záruka – Medzinárodná
Jednoročná neprenosná záruka:  Tento produkt má výhodu jednoročnej limitovanej záruky od výrobcu.  Úplné detaily 
záruky použiteľné na tento produkt nájdete na  www. petsafe.net a tiež sú poskytnuté vašim lokálnym zákazníckym 
servisom.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé poschodie, Elgee Building, 
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írsko

Distrubúcia pre SR a ČR:
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13 
97404 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Záručný a pozáručný servis pre SR a ČR vybavuje:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
Vysvětlení  upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu

Bezpečnostní upozornění.  Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte 
všechna pravidla bezpečnosti, nás ledující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

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

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

OPATRNOST použita bez symbolu bezpečnostního upozornění,  značí nebezpečnou situaci, 
které pokud se nevyhnete, může mít ve výsledku zranění vašeho zvířátka. 

Odložte si tyto instrukce. Přečtěte si všechny instrukce předtím než začnete používat produkt. 

• Dohlížejte na vaše zvířátko během hry.
• Vrhač míčků NENÍ HRAČKOU PRO DĚTI. Nedovolte ji  m používat zařízení bez vaš  eho dohledu.
• Míčky jsou vyhazovány vysokou rychlostí,  tak se uji  s těte, že váš pes nebo vy nestojíte přímo před směr  em letu míčků.

VŽDY  se vy nebo váš pes zdržujte buď naboku od zařízení nebo alespoň 2 metry od přední části zařízení,  když je 
spuštěno.  Naučte vaš eho psa, aby vždy stál v bezpečné oblasti, zatímco čeká na vystřelení míčku.  Větš ina psů se 
při  rozeně postaví za nebo stranou od zařízení ale prosíme vás, abyste ho naučili takovému chování před použitím 
zařízení.

• Nikdy neukazujte nebo nemiřte zařízením na nebo směrem na někoho.
• Nikdy se nedotýkejte bezpečnostního senzoru uvnitř vystřelovací čás ti. Je tam pro vaši bezpečnost a pokud se ho 

dotýkáte během operace zařízení nebo když je zapnuto,  může vám to způs obit vážné zranění.
• Když naplňujete zařízení,  nikdy neumís ťujte vaše ruce nebo tělo do oblasti dostřelu zařízení.
• Je zde riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkých podmínkách nebo na vlhké trávě.
• Uschovejte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud je spolknou,  okamžitě vyhledejte lekáře.  Baterie může vybuchnout 

nebo způsobit popáleniny pokud je rozebraná, nabíjena,  vystavena vodě,  ohni nebo vysokým teplotám. Nemíchejte staré 
a nové baterie. Uschovejte baterie v originálním balení, dokud nejste připraveni je použít a zbavit se správně strarých 
baterii.

• Napájecí kabel by měl být použitý na vlastníkovu opatrnost.  Nepoužívejte napájecí kabel, pokud váš pes v 
minulosti nějaký rozkousal nebo zničil. Nepoužívejte napájecí adaptér venku, na vnější použití používejte baterie..

• Zlikvidujte všechny balné materiály správně.  Některé části mohou být zabaleny v igelitových taškách, tyto tašky by 
mohly způsobit udušení.  Držte je mimo dosahu dětí a zvířa.

• Nevkládejte do zařízení nic kromě tenisového míčku.
• Míčky jsou považovány za riziko udušením. Nedovolte používání bez dohledu. 

• Když používáte vrhač míčků,  nedovolte aby vlasy, příliš volné oblečení nebo šperky spadly do násypky nebo 
vystřelovací části.

• Je doporučeno,  abyste začali trénovat psa pouze s jedním míčkem najednou,  vystřelování ze zařízenía kvůli tomu, 
aby se pes dobře seznámil se zařízením. To vám dovoluje začít ho trénovat,  aby vrátil vyhozený míček zpět 
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dovnitř zařízení, když se s ní vrací. Je doporučeno, abyste již od prvního použití zařízení učili psa vrátit míček na 
zem ke přístroji či dovnitř misky zařízení. Navrženo výhradně pro použití zvířaty

• Používejte pouze tenisové míčky. Nevkládejte cizí předměty dovnitř vrhače míčků.
• Používejte vrhač míčků pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
• Vyhazování uvnitř: Pro nejlepší použití v interiéru, používejte to nejnižší nastavení pro úhel i vzdálenost. Zvyšování 

úhlu a vzdálenosti je pouze na vlastníkovo riziko.

• Nikdy nedovolte vašemu psovi vybírat nebo vkládat míček do vystřelovací části vpředu zařízení. Vždy vracejte míček do 
násypky.

• Nepoužívejte v extrémním horku nebo zimě. VŽDY berte v úvahu zdraví vašeho psa! Nenechte psa trénovat do bodu

vyčerpanosti!

• Je vysoce doporučeno, abyste kontrolovali, kde váš pes čeká na vystřelení míčku ze zařízení.

• Nepouštějte zařízení na zem, nekopejte do něj a ani s ním neházejte.
• Položte zařízení na rovnou zem. Nepokládejte ho na zvednutý nebo nerovný povrch. 
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Operační instrukce........ ......................................................................................................................................................6
Tréninkový  manuál    ..............................................................................................................................................................8
Nejčastější kladené otázky .............  .... ...... .... .. ............................................................................................................9
Pěče a čistění................. ......................................................................................................................................................10
Podmínky použití a limitovaná odpovědnost...............................................................................................................10
Likvidace baterie.................................................................................................................................................................. 11
FCC ............................................................................................................................................................................................ 11
Záruka.............................................................................................................................................................................. 12-13

Nevkladejte ruku do násypky. 

Obsah
Nevkládejte ruku do vystřelovací části.
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Všimněte si:(6) baterií
 typu D není

v balení

Přední pohybový  
senzor

Ovládání úhlu

Zapínací
tlačítko

Ovládání
vzdálenosti

Madlo pro nošení

Reproduktor

Indikátor světla

Bezpečnostní senzor
ve vystřelovací části

Prostor na
baterie

Tenisové míčky

Přípojka na 
adaptér

Napájecí kabel a adaptér

Vystřelovací
část

Oblast násypky
Komponenty

Komponenty
(obrácený pohled)

Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte sounáležitost,  která 
zahrňuje nezapomenutelné momenty a vzájemné porozumění.  Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují 
způsob života s ochranou, učením a láskou - nezbytnosti, které ovlivňují vzpomínky na celý život. Pokud máte 
nějaké otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho zvířátka, prosím navštivte naši webovou stránku 
www.petsafe.net nebo kontaktujte naše centrum zákaznického servisu na čísle 1-800-732-2677.
Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dnů 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, PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepředá vaše osobní informace. 
Kompletní informace o záruce jsou k dispozici online na www.petsafe.net.
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Nezasahujte do senzoru nebo ho v žádném případě nevypínejte.  Když je míček detekován ve vystřelovací části, přehraje 
se tón. Pokud nic nepřekáží v cestě senzoru pohybu, míček se vystřelí. Pokud je něco v cestě senzoru, přehraje se tón 
trvající 1 sekundu, upozorňující uživatele, že se uvnitř nachází cizí objekt. Po 5 sekundách, pokud již v části nejsou žádné 
překážky, míček se vystřelí.

Kolik míčků se vejde do násypky?
• Na nejnižších nastaveních 1-4, 3 tenisové míčky se do násypky vejdou bez problémů. Na vyšších nastaveních 5-9 ale je 

nejlepší používat jen jednu najednou. 3 míčky mohou být vloženy do násypky najednou, ale vyřadí to míčky v čekacím 
listu. 

Režim odpočinku
• Pro zrušení režimu odpočinku: Vypněte zařízení (se zapínacím tlačítkem) na ALESPOŇ 10 SEKUND. Zapněte zařízení.

Pokud je režim odpočinku stále zapnutý, znovu vypněte zařízení a tentokrát počkejte déle. Zapněte zařízení.
• Toto nastavení je kvůli zajištění,  že váš pes se nepřemáhá aktivitou. Pro psa je velmi jednoduché se hrát bez uvědomění 

si, že si potřebuje odpočinout,  hlavně u mladých pejsků.  Zařízení Ball Launcher vás a vašeho psa upozorní, kdy se spustí 
režim odpočinku zahráním 2 sekundového tónu. Restartuje se a zahraje 2 sekundový tón odzadu, což znamená, že je opět 
čas na hru.

1
Kvůli bezpečnosti vašeho psa, zařízení bude spuštěno pro hru jen na 15 minut najednou, pak bude             
15 minut v režimu odpočinku. Další 15 minutové hraní se začne, pouze pokud byl do násypky vhozen 

míček. 
Co znamenají různé tóny?
• Zapnutí/Čas na hru – 2 tóny (nízký/vysoký)
• Vypnutí/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nízký)
• Detekce míčku a výstřel - 6 tónová melodie
• Chyba – 3 stejné tóny
• Zjištění pohybu – 1 sekundový tón
Co znamenají  LED světla?
• Zelené světlo každých 10 sekund znamená, že baterie je v dobrém stavu.
• 3 krátké záblesky červeného světla znamenají, že baterie je téměř vybitá
• Červený záblesk každou sekundu znamená chybu
• Záblesk oranžového světla každých 10 sekund znamená režim spánku 
Senzor pohybu na přední straně zařízení dokáže zaznamenat pohyb 2 metry od zařízení po dobu 5 sekund. Hra bude 
pokračovat, když už není zaznamenán žádný pohyb. 

Užitečné info: Příliš nenamáhejte vašeho psa s použitím zařízení Ball Launcher - automatický vrhač míčků, 
hlavně štěňata protože jejich svaly a klouby se stále vyvíjejí. Ukončete hru, i když by se ještě chtěl hrát.

• NIKDY se nedotýkejte senzoru míčků ve vystřelovací čás ti. Tento senzor je tam pro vaši bezpečnost a pokud se 
ho dotknete během operace zařízení nebo, když je zapnuto,  může to způs obit vážné zranění.

• Když doplňujete zařízení,  nenatahujte ruce nebo tělo do funkční oblasti dostřelu zařízení.  Když používáte vrhač 
míčků,  nedovolte aby vlasy, příliš volné oblečení nebo šperky spadly do násypky nebo vystřelovací čás ti.

• Pokud se s enzor ve vystřelovací čás ti zašpiní nebo je tam překážka, vypněte zaříení a vyčistěte senzor bavlněným 
hadříkem nebo použijte starý zubní kartáček na odstranění překážky. Nevkládejte ruku dovnitř vystřelovací čás ti.
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Operační instrukce
Krok 1.  Vyberte zařízení z balení a přečtěte si všechny nálepky s varováním.
Krok 2. Vložte 6 alkalických bater ií typu D (nepřibalené) do přihrádky na bater ie, uložené na 
spodní strane zařízení. (1). Další způsob pohonu zařízení je napájecí kabel 16V-DC adaptér. Pro 
optimální použití, používejte adaptér pouze v interiéru. 
Krok 3. Vyjměte z balení tenisového míčku.
Krok 4. Zapněte zařízení-  přehraje se tón. Zařízení dvakrát zapípá. Vložte míček 1 do zařízení. 
Krok 5.  Ovládání vzdálenosti a úhlu jsou přednastaveny na nejnižší nastavení. Vystřelte jeden 
míček. Upravte úhel, pokud je to nutné. Pro změnu vzdálenosti nebo úhlu, otočte knoflíkem ve 
tvaru tlapky nebo tenisového míčku.  
Knoflík tlapka – Úhel (2) – pro zvýšení úhlu výstřelu, zatáhněte a otočte knoflíkem ve tvaru tlapky 
ve směru hodinových ručiček (vlevo). Rozpětí úhlů je od 20 až po 45 stupňů. Pokud chcete míček 
vystřelit vysoko, otočte tlapkou zcela vlevo. Pro vystřelení míčku níže k zemi, otočte tlapkou zcela 
doprava. Pro první použití bude tlapka otočena zcela vpravo.
Knoflík míček –  Vzdálenost (3) - pro zvýšení vzdálenosti výstřelu, zatáhněte a otočte knoflík ve 
tvaru tenisového míču ve směru hodinových ručiček (doleva). Rozpětí vzdáleností je od 8 po 30 
stop. Pro vyhození míče na dlouhou vzdálenost, otočte míčkem zcela doleva. Pro krátkou 
vzdálenost, otočte míček zcela doprava. Pro první použití bude míček otočen zcela vpravo. 
Krok 6. Vypněte zařízení, když se nepoužívá. Nenechávejte zařízení venku, když se nepoužívá. 
Hraní se– 

• Položte zařízení na zem na rovný povrch.
• Pro správné upravení nastavení úhlu a vzdál enosti, si nejdříve určete,  kde bude zařízení na 

hru použito. Použití uvnitř je doporučeno pouze na vlastníkovu opatrnost. Ujistěte se,  že 
máte dostatek mís ta, kde může pes běžet za míčem. Odstraňte všechny překážky, které by 
se psovi během hry mohly dostat do cesty. Nepoužívejte zařízení v blízkosti křehkých nebo 
vzácných objektů. Pokud má váš pes dlouhé drápy,  může při hře poškodit koberec nebo 
dřevěnou podlahu. Nepoužívejte zařízení na povrchu, který by se tím mohl poškodit. 
Používejte na vlastní odpovědnost a opatrnost.

Tato nastavení jsou jen odhad a nejsou přesné. Tlak v míčcích,  kter é používáte, může změnit vzdál enosti dostřelu. 
Pro dostřel 8-10 stop, začněte s knoflíkem ve tvaru míčku otočeným zcela doprava. Při  točení doleva použijte 
první dva zářezy pro dosažení rozpětí vzdálenosti 8-10 stop. 
Pro rozsah 10-20 stop, otočte doleva s použitím 3-5-tého zářezu.
Pro rozsah 20-25 stop, otočte doleva s použitím 6 a 7-mého zářezu. 
Pro rozsah 25 stop a více, otočte doleva s použitím 8 a 9-tého zářezu.

• Na přední části zařízení Ball Launcher je senzor pohybu. Pokud zaznamená pohyb, zařízení pozastaví vyhození 
míčku na 5 sekund, dokud není zaznamenán žádný pohyb u senzoru. Kvůli tomu se nepohybujte před zařízením, 
pokud jste ho nastavili na vystřelování míčků. Naučte psa, aby stál stranou od zařízení nebo 2 metry dál od oblasti 
dostřelu.

• Ve vystřelovací části je senzor, který detekuje cizí objekty uvnitř a zastaví zařízení, aby nic nevyhazovalo.

1

2

3
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• Použití uvnitř: Pro nejlepší použití v interiéru, použijte nejnižší úhel a vzdálenost. Nastavení zvyšujte na vlastní riziko.
• Použijte na rovném povrchu nebo téměř rovném povrchu. Použití na nerovném povrchu by mohlo způsobit, že zařízení 

spadne. Používejte pouze na zemi nebo podlaze.
Pokud se během hry ztratí energie, odpojte nabíjecí kabel a zapojte ho zpět, pak zapněte zařízení. Nebo vyberte 
baterie a znovu je vložte dovnitř a pak zapněte zařízení. Vždy použijte nové baterie. 

• Nikdy nedovolte vašemu psovi vybírat nebo vkládat míček do vystřelovací části vpředu zařízení. Vždy vracejte míček 
do násypky.

• Když je zařízení zapnuto, pes může zahájit hru kdykoliv. Po 15 minutach nepřetržité hry bude zařízení na 15 minut 
odpočívat. Zařízení zapípá, aby upozornilo psa, že je znovu aktivní a připraveno na další hru. Pokud pes nebo osoba 
nezahájí hru, zařízení vstoupí do režimu spánku a bude čekat na další hru. 

Tréninkový manuál
Pokud váš pes vypadá být úzkostlivý nebo vystrašený (např. krčí se, utíká od zařízení nebo na něj štěká) ze zvuků, které zařízení 
vydává, budete  ho chtít seznámit se zařízením pomalu. Vezměte nějaké chutné odměny a klikátko, pokud ho máte. Začněte 
jeji ch umísťováním v blízkosti zařízení,  kter é je zapnuto.  Nechte vaš eho psa, aby si ho sám všiml a popoš el blíž.  Když se pes 
podívá na zařízení,  klikněte klikátkem nebo řekněte "Ano!" a dejte mu odměnu. Vícekrát to celé zopakujte. Měli byste také 
kliknout nebo říct "Ano!" pokud se pes prochází vedle zařízení a je s ním v kontaktu.
Když se pes zdá být klidný v blízkosti zařízení, když je vypnuto, položte zařízení dále od něj a zapněte jej, bez míčků uvnitř. 
Zařízení by mělo párkrát zapípat. Když zapípá, klikněte nebo řekněte "Ano!" a dejte mu odměnu.  Udělejte to několikrát, dokud 
nevypadá v blízkosti zařízení klidný a relaxovaný. Opakujte to, když se přiblíží k zařízení blíže. Poslední krok je aby se pes cítil 
pohodlně, kdy zařízení vyhazuje míčky. Zvuk zařízení může být trochu hlučný a to může být pro psa velmi stresující. Položte 
zařízení do jiného pokoje nebo dále na dvoře. Řekněte někomu jinému, aby vložil míček do zařízení, klikněte nebo řekněte 
"Ano!" a dejte psovi odměny. Udělejte to vícekrát.  
Miluje váš pes nahánění míčků?  Zařízení Ball Launcher udrží vašeho za míčky poblázněného psa šťastného a zabaví ho, ať už 
se máte čas s ním hrát nebo ne.
Většina psů,  kteří milují hry s míčky,  jsou většinou dobří v nahánění, chytání a přinesení míčků.  Ale někteří psi ji nechtějí 
pustit.  Naučit psa, aby pustil míček si žádá pouze trochu tréninku. Také ho to naučí, vypustit míček do násypky, kde bude 
znovu vystřelená.
Naučte psa přinést a pustit 

• Bezpečnost je prvořadá! – Nikdy nevytahujte nic z úst vašeho psa nebo, když to drží. Naučte ho spolehlivě přinést a 
pustit, abyste měli jistotu bezpečnosti.

• Budete potřebovat míček a nějaké chutné odměny ve vaší kapse.
• Hra začíná, když ji naznačíte nabídkou míčku a řeknete "Vem".
• Když si pes vezme míč, dejte mu pokyn aby ji pustil a nabídněte mu další odměny, pokud tak učiní. 
• Nechte ho sníst si odměnu.
• Znovu ho zapojte do hry pokynem "Vezmi" a nabídněte mu míč. 
• Opakujte pokyn "Pust" a když pustí míček, nabídněte mu odměnu. 

• Trénujte až dokud pes pokaždé nevypustí míček do vaší ruky.
• Použijte stejný postup, aby vypustil míček do zařízení, místo do vaší ruky. 
• Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pusť" a odměňte ho, dokud není přirozený ohledně vypouštění míčku do 

násypky. Když se pes naučí vypouštět míček, odstraňte odměny a odměnou se stane příležitost honit míček. 

Nejčastěji kladené otázky 
Kolik míčků najednou 
může být vložených do 
násypky?

• Ne více než 3 najednou. Je doporučeno naložit pouze jednu 
najednou během nekontrolované hry nebo když je zařízení 
nastaveno na vysoké nastavení. 

Jak velké jsou tenisové míčky? • Standardní tenisový míček má 2 5/8 palce diametr. 
Jak daleko zařízení střílí 
míčky a pod jakým úhlem?

• Je zde 9 nastavení vzdálenosti a 6 nastavení úhlu. V závislosti jaké 
nastavení používáte, zařízení bude střílet míčky až 30 stop v úhlu 
mezi 20-45 stupňů.

Mohu používat zařízení 
uvnitř i venku? 

• Ano! Ball Launcher je speciálně navržen pro použití uvnitř i venku s 
několika nastaveními úhlů a vzdálenosti. 

Jak velcí psi mohou 
používat zařízení?  

• Pokud je pes schopen zvednout standardní tenisový míček a vypustit ho do 
zařízení, měl by být schopen ho používat. Násypka je 11 palců od země. 

Kolik psů najednou může 
používat zařízení? 

• Není  zde žádný limit v tom, kolik psů může použít zařízení najednou, 
ačkoli nahánění míče je více příjemné s 3 nebo méně psy najednou.

Jak daleko by měl pes stát od 
zařízení předtím než míček 
vystřelí?

• Senzor pohybu zaznamenává pohyb v okolí 2 metrů. Váš pes by měl stát za 
touto vzdáleností. Nebo stranou od vystřelovací části, stranou od dohledu 
senzoru. 

Vypne se zařízení 
automaticky?

• Ne ale zařízení vstoupí do režimu spánku po 15 minutách hry. Pak bude 
odpočívat 15 minut a zase dalších 15 minut fungovat. To pokračuje dokud 
není zařízení manuálně vypnuto. 

Bude můj pes vědět kdy se 
přestat hrát a odpočinout si?

• Naštěstí je zařízení vybaveno bezpečnostními nastaveními, které chrání psa 
před extrémním vyčerpáním. Zařízení bude hrát 15 minut a pak bude 15 
minut v režimu spánku. 

1'

Slepá
zóna

Senzor
pohybu

7'

Senzor pohybu 
zaznamenává pohyb do 
2 metrové vzdálenosti. 
Váš pes by měl stát za 
touto vzdáleností. 
Zaznamenaný pohyb 
zastaví zařízení na 5 
sekund. 
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Péče a čištění
Když se skončil čas hry, vypněte zařízení a bezpečně ho uskladněte.
Neponořujte zařízení do vody.  Otřete vlhkým hadříkem pro vyčištění. Nepoužívejte v dešti nebo sněhu.  Nelijte do 
zařízení vodu. 
Pro vyčištění senzoru míčku ve vystřelovací části, vypněte zařízení a pak použijte bavlněný tampónek nebo starý 
zubní kartáček na vyčištění senzoru. Nevkládejte ruku dovnitř vystřelovací části. 
Nenechávejte venku vystavené počasí.

Zákaznický servis
USA & Kanada - Tel: 800-732-2677
Pondělí- Pátek 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM

Podmínky použití  a limitované odpovědnosti
1. Podmínky použití

Tento produkt je vám nabízen s přijetím podmínek bez jejich modifikací. Také povinností a upozornění, které jsou tady 
obsaženy. Použití tohoto produktu závisí na jejich akceptaci.

2. Správné použití
Produkt je navržen jako zařízení na hru a rekreační použití pro zvířata. Specifická povaha vašeho zvířátka nemusí být v 
harmonii s tímto produktem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení pro vašeho miláčka vhodné, prosím konzultujte s vaším 
veterinářem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte náš zákaznický servis nebo web www.petsafe.net. Správné použití
zahrnuje přečtení celého operačního manuálu poskytnutého k vašemu produktu a všechny varovné upozornění.

3. Žádné protiprávní  nebo zakázané použití
Výrobek je navržen výhradně pro použití zvířaty. Není navržen pro ublížení, zranění nebo provokaci. Použitím tohoto 
produktu způsobem, na který nebyl vyroben, může skončit porušením federálních nebo státních zákonů.

4. Limitovaná odpovědnost
V žádném případě Radio Systems® korporace nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, záměrné nebo nehodové, 
speciální škody nebo škody s důsledky. Nebo vůbec nějaké škody vzniklé mimo alebo ve spojení s použitím nebo zneužitím 
tohoto produktu. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti s koupí tohoto produktu.

5. Modifikace podmínek
Radio Systems® korporace si rezervuje právo na změnu práv a podmínek a upozornění ,na základě kterých je tento produkt 
nabízen.

Likvidace baterie
Separovaný sběr použitých baterií je povinen v mnoha oblastech: zkontrolujte si pravidla ve vaší oblasti před vyhozením 
vybitých baterií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákaznického servisu pro obdržení instrukcí o 
správné likvidaci zařízení. Nevyhazujte do směsného nebo komunálního odpadu. Pro seznam zákaznických center a jejich 
telefonních čísel ve vaší oblasti, navštivte stránku  www.petsafe.net.

Chloristanová baterie
Chloristanový materiál - může být vyžadován speciální zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Používání je předmětem dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení by 
nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, včetně nechtěné operace.

Neoprávněné změny, neschválené Radio Systems® korporací,  mohou mít za výsledek porušení souladu s regulacemi FCC a 
mohly  by narušit uživatelovou autoritu na používání zařízení.
VŠIMNĚTE SI: Tento digitální výrobek třídy B je v souladu s FCC. Zařízení bylo testováno a je v souladu s podmínkami pro digitální 
výrobky třídy B. Tyto limity jsou navrženy aby poskytovaly vhodnou ochranu proti škodlivému zacházení, když je zařízení v domácím 
prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenci a pokud není instalováno podle  operačního manuálu, může 
způsobit škodlivý vliv na rádiové komunikace. Ačkoliv není jisté, že k tomu dojde i po praktické instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje 
škodlivý vliv na rádio nebo televizi, který může být způsoben zapínáním a vypínáním zařízení, uživatel by měl zkusit napravit daný vliv 
následujícími opatřeními.

• Přemístit nebo přesměrovat ovlivňovanou anténu.
• Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojit zařízení do jiného elektrického obvodu.

 Konzultujte zákaznický servis, prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika pro odbornou pomoc.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. Pokud chcete zařízení používat 
mimo zemí EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schváleny 
společností Radio Systems® Corporation jsou v rozporu s EU  stanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může 
být zrušena záruka výrobku.
Více informací na  www.sportdog.com/eu_docs.php.
IC
Zařízení je v souladu se standardem RSS kanadského průmyslu. Operace je ve věci dvou následujících podmínek: 1) Toto zařízení by 
nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, zahrnujíc nechtěné operace.
Zařízení bylo navrženo na spolupráci s anténami přibalenými v balení. Použití jiných antén může porušit pravidla kanadského průmyslu 
a zrušit  oprávnění uživatele na používání zařízení.  
ACMA
Zařízení je v souladu s platnými  EMC požadavky specifikovanými  v ACMA (Australské komunikační a mediální autority).
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Jednoletá nepřenosná limitovaná záruka
CO JE POKRYTO:  Radio Systems korporace je vlastníkem značky PetSafe® (dál e už jen“PetSafe”) a ručí za originálního 
kupujícího a žádného ji ného kupujícího nebo vlastníka produktu. Když je výrobek používán pro domácí s  potřebu a používán 
v soul adu s normou, bude osvobozen od chyb materiálu nebo výroby po dobu jednoho roku od doby zakoupení.  "Originální 
kupující"  je osoba nebo entita, kdo originálně zakoupí produkt nebo je přijímatelem daru, kterým je náš nerozbalený produkt. 
Společnost Radio Systems pokrývá náklady za práci a součástky na jeden rok používání.  Po prvním roce se na součástky a 
úpravy softwaru aplikuje cena v souladu s podmínkami společnosti PetSafe. Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky 
vyprší, pokud originální kupující dále prodá zařízení. V případě poškození jsou toto vaše exkluzivní práva.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRODUKTU:  Tento produkt je navržen pouze pro použití domácími zvířaty, nepoužívejte jej na žádný 
jiný účel. Specifický temperament vašeho zvířátka nemusí být v souladu s tímto produktem. Doporučujeme, abyste ho 
nepoužívali pokud je vaše zvíře agresivní. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vaše domácí zvířátko, prosím 
konzultujte vašeho veterináře nebo certifikovaného trenéra předtím než použijete produkt. Viz instruktážní manuál pro více 
informací.
CO NENÍ POKRYTO: Tato nepřenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mít žádnou 
zodpovědnost pod touto limitovanou nepřenosnou zárukou za žádné poškození nebo chyby produktu způsobené zvířetem, 
ztrátou produktu, selháním, poškozením nebo chybám způsobeným událostmi nebo situacemi které jsou za normálním 
domácím použitím, zahrnujíc , komerční použití, zneužití, úmyslné poškození, zanedbávání nebo nesprávnou instalaci nebo 
instalaci, která nesouhlasí s instrukcemi PetSafe, s použitím doplňků jiné značky, vlivem cizích objektů, činem Boha, 
abnormálním nebo nesprávným použitím, nesprávným skladováním, pokusem o opravu někým jiným než PetSafe zákaznickým 
servisem, nehodou, alterací, chybami nebo poškozeními povrchu, na kterém je zařízení nainstalováno, změna barvy nebo jiné 
poškození způsobené znečištěním, slunečním světlem, jinými enviromentálnymi podmínkami, plísní, špínou nebo vystavením 
škodlivým chemikáliím a jiné další příčiny, které nezahrnují poškození ve výrobě PetSafe produktu. 

REGISTRACE PRODUKTU: Do 30 dnů od zakoupení, navštivte stránku  www.petsafe.net/register-product pro registraci 
vašeho produktu. Bude vyžadován doklad o zakoupení produktu, abyste obdrželi záruku. Prosíme o bezpečné uschování těchto 
informací.  

REKLAMACE: Pro obdržení reklamačního servisu , volejte PetSafe zákaznický servis. Ve spojených štátech nebo Kanadě  
1-800-732-2677 iv Austrálii  1800 786 608; v Novém Zélandu 0800 543 054.

Podle této nepřenosné záruky, PetSafe nahradí součástku novou nebo opravenou součástkou. Tato nepřenosná limitovaná 
záruka bude pak platit na novou nebo opravenou součástku po dobu zbývající v celkové době záruky.

ODMÍTNUTÍ : Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzivní právo zákazníka. Práce na vyjmutí součástky nebo její instalaci 
není pokryta.

Tato nepřenosná limitovaná záruka není v soul adu s ostatními expresními zárukami. PetSafe expresně odmítá a nezahrnuje 
ostatní záruky. Expresní nebo dodatečné, zahrnujíc nelimitované záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý záměr PetSafe 
také odmítá a nezahrnuje žádnou odpovědnost pro důsledkovou, trestní, přímou, nepřímou, speciální a žádnou další škodu na 
zařízení, která vyplývá nebo je spojena se zakoupením, použitím nebo zneužitím zařízení.

Kupující si osvojuje všechna rizika a odpovědnosti vyplývající z použití nebo zneužití produktu. PetSafe neautorizuje žádnou 
další osobu nebo agenta na vytvoření žádných dalších expresních nebo aplikovaných záruk. 

Navíc, PetSafe nebude odpovídat za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění vyplývající ze zpoždění doručení náhradních 
součástek nebo selhání zabezpečení zaplacené opravy, kvůli podmínkám nad nimiž PetSafe nemá kontrolu.

ZÁKON: Tato záruka je aplikována zákonem státu Tenesee, USA a podle zákona USA, vynechávající jejich neshody nebo 
konflikt principu práv. Konvence smluv spojených národů pro mezinárodní prodej výrobků je vyloučená z této záruky a za nic 
neodpovída. Soudní spory by měly být směrovány přímo na soudy Knox County v Tenesee.

Tato záruka vám dává specifická legální práva, a také můžete mít jiné práva, která se mohou líšit podle země, kde bydlíte. 
Některé státy nebo země nedovolují exkluzi nebo limitaci nehodových nebo důsledkových škod, takže text uvedený výše pro 
vás nemusí platit. 

Záruka – Mezinárodní
Jednoletná nepřenosná záruka:  Tento produkt má výhodu jednoleté limitované záruky od výrobce.  Úplné detaily záruky 
použitelné na tento produkt najdete na  www. petsafe.net a také jsou poskytnuty vašim lokálním zákaznickým servisem.

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé patro, Elgee Building, 
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irsko

Distrubutor pro SR a ČR:
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13 
97404 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Záruční a pozáruční servis pro ČR a SR vyřizuje:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311
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Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
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