
Návod k použití

AUTOMATICKÁ HRAČKA PRE MAČKY
AUTOMATICKÁ HRAČKA PRO KOČKY

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.



Spoločnosť Radio Systems Corporation a akákoľvek iná pridružená spoločnosť alebo značka
spoločnosti Radio Systems Corporation sa môžu ďalej označovať ako „my“ alebo “nás”.

Vysvetlenie výstražných symbolov uvedených v tomto návode na použitie

VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za
následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE, ktoré sa používa bez symbolu bezpečnostnej výstrahy, označuje nebezpečnú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok zranenie vášho domáceho
miláčika.

OZNÁMENIE sa používa na informácie o bezpečnom používaní, ktoré sa netýkajú zranenia
osôb.

Hračka "Líška" nie je detská hračka. Tento produkt je určený pre mačky, nie pre deti a psy.
Počas prítomnosti detí nedovoľte jej použitie bez dozoru. Hračku nepoužívajte, kým si
neprečítate celý návod na obsluhu. Hračku nepoužívajte na vyvýšenom povrchu, ako je
napríklad stôl alebo pult. Používajte iba na podlahe. Tento výrobok by sa mal používať iba v
súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

Pri hre mačky s hračkou sa vyžaduje dozor dospelých. Nepovoľujte režim „Celodenná hra“
bez dozoru, kým sa neuistíte, že vaša mačka používa hračku tak, ako je určená.

Nepoužívajte spolu staré a nové batérie, ani rôzne typy batérií. Ak sa batérie skladujú alebo
likvidujú, musia byť chránené pred skratom. Použité batérie zlikvidujte správne.

Montáž hračky

Nevyžaduje sa žiadna montáž. Jednoducho vložte batérie, stlačte hlavný vypínač a
umiestnite automatickú hračku na podlahu, aby ste ju mohli používať. Hračku neklaďte na iný
povrch ako na rovnú, pevnú podlahu.

Vložení batérie

1. Odstráňte dvierka priestoru pre batérie, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti hračky (A).
2. Vložte 3 batérie AA do priehradky na batérie (B).
3. Namontujte späť kryt priestoru pre batériu a skontrolujte, či ste ho správne zavreli.
4. Stlačením tlačidla napájania na bočnej strane hračky ju zapnite (C).



Použití hračky

Jednorazová hra
Zapnite hračku stlačením a uvoľnením vypínača umiestneného na boku hračky.

- Hračka sa automaticky vypne po 10 minútach.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, ak chcete ukončiť prehrávanie skôr, ako sa

hračka automaticky vypne.

Celodenný režim hry
Pozorujte dôkladne mačku, ktorá sa hrá s hračkou, skôr ako povolíte režim „Celodenná hra“.
Uistite sa, že vaša mačka sa v tomto režime dokáže bezpečne hrať s hračkou a či hračka
správne funguje skôr, ako mačku necháte s hračkou osamote.

Aktivácia viacerých relácií prehrávania počas celého dňa: Keď je hračka vypnutá, stlačte a 3
sekundy podržte vypínač, kým hračka nevydá trikrát zvukový signál. Zvukové signály
signalizujú, že hračka bude realizovať tri herné cykly. Ďalšia hracia relácia začne 2 hodiny po
relácii v rýchlom režime. Ďalšia hracia relácia začne 2 hodiny potom, čo sa skončí druhá
hracia relácia . Pohybový senzor zostane po dobu odpočinku zapnutý. Každá hra bude trvať
IO minút. Počas odpočinku sa hračka zapne na 2 minúty, ak je detekovaný pohyb do 0,9 - 1,2
metra pred hračkou, kde sa objaví chvost. Hračka bude opäť odpočívať do 2 minút, keď
mačka odíde. POZNÁMKA: Po 2 minútach prehrávania je nastavená doba oddychu v trvaní
25 sekúnd, kým sa zistí ďalší pohyb. Ak chcete hračku vypnúť, rýchlo stlačte vypínač a potom
ho uvoľnite. Uistite sa, že je hračka na bezpečnom mieste, aby sa vaša mačka mohla hrať
zakaždým, keď je aktivovaný režim „Celodenná hra“ a pred tým, ako mačku necháte bez
dozoru. Režim "Celodenná hra" by sa mal používať podľa uváženia vlastníka.

Odporúčanie pri používaní

Okrem hry s týmto produktom sa odporúča, aby majitelia domácich miláčikov interagovali so
svojimi domácimi miláčikmi a poskytovali im rôzne herné aktivity, príležitosti na stimuláciu a
primerané množstvo denného cvičenia, ako určil ich veterinár.

Dôležitá reyklačná informácia

Rešpektujte predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení vo vašej
krajine. Toto zariadenie sa musí recyklovať. Ak toto zariadenie už nepotrebujete,
nevyhadzujte ho do normálneho systému komunálneho odpadu. Vráťte ho na miesto, . kde
bolo zakúpené, aby sme ho mohli umiestniť do nášho recyklačného systému. Ak to nie je
možné, pre ďalšie informácie kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníkov. Zoznam
telefónnych čísel Centra starostlivosti o zákazníkov nájdete na našej webovej stránke
www.FroliCat.com.


