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Návod k použití (CZ) 
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SK  

Tlačidlo 

zapnutia 

vypnutia 

 

CZ  

Tlačítko  

zapnutí  

vypnutí 

laser 

Laserové žiarenie. Laserový výrobok triedy 2. V súlade s IEC 60825-1: 

2007 a DIN EN 60825-1: 2008-05 a DHHS článok 21 CFR, podkapitola 

J. diódový laser  <1 mW Maximálny výkon pri 630 - 680 nm (P? 1mW /ﾵ 

= 630-680 nm). 

Laserové žiarenie. Riziko expozície. 

• Laserové žiarenie je vyžarované z tohto produktu. Prečítajte si prosím všetky 

bezpečnostné pokyny k výrobku. 

• Nepozerajte sa do laserového lúča alebo do odrazka laserového lúča. 

• Nemierte laserovým lúčom na osoby. 

• Vyhnite sa priamemu kontaktu očí s laserovým lúčom. Ak ste lúču vystavený, okamžite 

zavrite oči a odvráťte ich od lúča. 

• Robiť zmeny v laserovom zariadení nie je povolené. 

• Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu. Použitie ovládacích prvkov 

alebo vykonávanie úprav, iných ako tie konkrétne tu uvedené môže mať za následok 

nebezpečenstvo ožiarenia. 

 

 

• Nemierte laserovým lúčom priamo do očí domáceho maznáčika. 

• Dohliadajte na domáceho  maznáčik pri hraní s týmto produktom. 

• Ak zistíte, že váš maznáčik vykazuje neobvyklé správanie, 

okamžite prestaňte výrobok používať. 

• Poraďte sa s veterinárom pred ďalším použitím produktu. 

 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Nie je určené ako hračka pre deti. 

• Nedovoľte, aby malé deti používať tento produkt na hranie 

ani vaše zviera bez dozoru dospelej osoby. 

• Skontrolujte, či tento produkt nie je poškodený. Zlikvidujte produkt  okamžite, ak sa zdá 

byť opotrebovaný alebo zlomený. 

• Monitorujte reakcie vášho domáceho maznáčika na laserový lúč, a odmeňte ho hračkami  

alebo náklonnosťou po hraní s produktom. 

 

Uchovajte si tieto inštrukcie a podajte ich ďalej s produktom. 
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Inštalácia batérií 

 

 Nájdite kryt batérií na spodnej strane výrobku.  

 Otvorte dvere  batérií a dajte  4 AA batérie do otvoru tak, ako je 

znázornené v diagrame (A). 

 Zatvorte dvierka batérie. 

 

Návod na obsluhu 

 

automatický režim  

Stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie hračky (B).  

Nastavte hračku na bezpečnom povrchu (napr.stôl alebo podlaha).  

 

manuálny režim  

Stlačte tlačidlo ON / OFF pre zapnutie hračky.  

Stlačte tlačidlo ON / OFF a držte po dobu 3 sekúnd.  

Držte hračku v ruke a mierte všade tam, kde chcete vytvoriť svoj vlastný laserový 

vzorec (C).  

Hračka sa automaticky vypne po 15 minútach.  

Stlačte tlačidlo ON / OFF pre vypnutie hračky skôr, než po15 minútach.  

 

automatický časovač  

hračka sa automaticky vypne po 15 minútach.  

 

Pre zaistenie správnej funkcie  

Nemiešajte staré a nové batérie.  

Nemiešajte štandardné, alkalické, alebo nabíjacie batérie.  

Používajte len batérie rovnakého alebo zhodného typu, ako je odporúčané. 
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Dôležité  k recyklácii odpadu  

Rešpektujte predpisy o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení vo 

vašej krajine. Toto zariadenie musí byť recyklované. Nevyhadzujte hračku do 

bežného komunálneho odpadu Ak to nie je možné, obráťte sa na zákaznícke  

centrum pre ďalšie informácie.  

 

Dôležité  informácie k EÚ certifikácii a záručným podmienkam  

Tento produkt je klasifikovaný ako laserový výrobok triedy 2 a obsahuje  Diode 

Laser <1 mW Maximálny výkon pri 630 - 680 nm (P? 1mW / ﾵ = 630 - 680 nm). 

Tento výrobok je v zhode s IEC 60825-1: 2007 a DIN EN 60825-1:2008-05. 

Neautorizované zmeny alebo modifikácie  na zariadení, ktoré nie sú schválené 

Radio Systems Corporation, môžu porušovať EÚ predpisy, môžu viesť k strate 

oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia, a bude zrušená záruka 

na výrobok.  

 

Vyhlásenie o zhode dokumentov, možno nájsť na adrese: 

http://www.FroliCat.com/declarations-of-conformity.  

FDA Compliance: Tento výrobok je v súlade s pravidlom DHHS 21 CFR, 

podkapitola J. 
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Podmienky a obmedzenia zodpovednosti 

 

1. Podmienky použitia 

Použitie tohto produktu je podmienené prijatím týchto podmienok a upozornení bez modifikácií. Použitie 

tohto výrobku znamená , prijatie všetkých týchto podmienok a oznámení . Ak si neželáte prijať tieto 

termíny, podmienky a upozornenia, vráťte výrobok, nepoužitý, v originálnom obale a na vlastné náklady 

a riziko na príslušné Centrum starostlivosti o zákazníkov spoločne s dokladom o kúpe za plnú náhradu. 

 

2. Správne použitie 

Ak si nie ste istí, či je tento výrobok vhodný pre vášho domáceho maznáčika, prosím obráťte sa na 

svojho veterinárneho lekára alebo certifikovaného trénera  pred prvým použitím výrobku. Správne 

používanie zahŕňa, bez obmedzenia, postupovať bez obmedzení podľa návodu na použitie. 

 

3. Žiadne nezákonné či zakázané používanie 

Tento produkt je určený iba pre použitie s domácimi miláčikmi . Použitie tohto výrobku tak , ako nie je 

určené, môže viesť k porušeniu štátnych a miestnych zákonov. 

 

4. Obmedzenie zodpovednosti  

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadna z jej pridružených spoločností v žiadnom prípade 

nepreberú zodpovednosť za ( i ) akékoľvek nepriame , trestné , náhodné, osobitné alebo následné 

škody a / alebo ( ii ) akúkoľvek stratu alebo poškodenie za škodu spôsobenú z alebo v súvislosti so 

zneužitím tohto výrobku. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti z použitia tohto produktu v 

maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom. Pre vylúčenie pochybností sa nič v tomto bode 4 

nemôže obmedziť a Radio Systems Corporation nezodpovedá za smrť alebo zranenia osôb. 

 

5. Modifikácie podmienok 

Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo zmeniť termíny, podmienky a upozornenia, ktorými sa 

riadi tento produkt z času na čas. 

 

Výrobca 

 EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, 

Ireland 

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 

 

Distribútor pre SR a ČR 

blue gray, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko 
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Laserové záření. Laserový produkt třídy 2. V souladu s IEC 60825-1: 2007 a DIN EN 

60825-1: 2008-05 a DHHS článek 21 CFR, podkapitola J. diodový laser <1 mW 

Maximální výkon při 630 - 680 nm (P? 1mW / ㅅ = 630-680 nm). 

Laserové záření. Riziko expozice.  

• Laserové záření je vyzařováno z tohoto produktu. Přečtěte si prosím všechny 

bezpečnostní pokyny k výrobku.  

• Nedívejte se do laserového paprsku nebo do odrazka laserového paprsku.  

• Nemiřte laserovým paprskem na osoby.  

• Vyhněte se přímému kontaktu očí s laserovým paprskem. Pokud jste paprsku vystaven, 

okamžitě zavřete oči a odvraťte jejich od paprsku.  

• Dělat změny v laserovém zařízení není povoleno.  

• Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Použití ovládacích prvků nebo 

úpravy provádění funkcí, jiných než ty konkrétní zde uvedené může mít za následek 

nebezpečí ozáření.  

 

 

• Nemiřte laserovým paprskem přímo do očí domácího mazlíčka.  

• Dohlížejte na domácího mazlíček při hraní s tímto produktem.  

• Pokud zjistíte, že váš mazlíček vykazuje neobvyklé chování, okamžitě přestaňte výrobek 

používat.  

• Poraďte se s veterinářem před dalším použitím produktu.  

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.  

• Není určeno jako hračka pro děti.  

• Nedovolte, aby malé děti používat tento produkt na hraní ani vaše zvíře bez dozoru 

dospělé osoby.  

• Zkontrolujte, zda tento produkt není poškozen. Zlikvidujte produkt okamžitě, pokud se 

zdá být opotřebovaný nebo zlomený.  

• Monitorujte reakce vašeho domácího mazlíčka na laserový paprsek, a odměňte ho 

hračkami nebo náklonností po hraní s produktem.  

 

Uchovejte si tyto instrukce a podejte je dále s produktem. 
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Instalace baterií  

 

• Najděte kryt baterií na spodní straně výrobku.  

• Otevřete dveře baterií a dejte 4 AA baterie do otvoru tak, jak je znázorněno v 

diagramu (A).  

• Zavřete dvířka baterie.  

 

Návod k obsluze  

 

automatický režim  

Stiskněte tlačítko ON / OFF pro zapnutí hračky (B).  

Nastavte hračku na bezpečném povrchu (napr. podlaha).  

 

manuální režim  

Stiskněte tlačítko ON / OFF pro zapnutí hračky.  

Stiskněte tlačítko ON / OFF a držte po dobu 3 sekund.  

Držte hračku v ruce a miřte všude tam, kde chcete vytvořit svůj vlastní laserový 

vzorec (C).  

Hračka se automaticky vypne po 15 minutách.  

Stiskněte tlačítko ON / OFF pro vypnutí hračky dříve, než po15 minutách.  

 

automatický časovač  

Hračka se automaticky vypne po 15 minutách.  

 

 

Pro zajištění správné funkce  

Nemíchejte staré a nové baterie.  

Nemíchejte standardní, alkalické, nebo nabíjecí baterie.  

Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jako je doporučeno.  
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Důležité k recyklaci odpadu  

Respektujte předpisy o odpadech z elektrických a elektronických zařízení ve vaší 

zemi. Toto zařízení musí být recyklovány. Nevyhazujte hračku do běžného 

komunálního odpadu. Pokud to není možné, obraťte se na zákaznické  

centrum pro další informace.  

 

Důležité informace k EU certifikaci a záručním podmínkám  

Tento produkt je klasifi kovaná jako laserový výrobek třídy 2 a obsahuje Diode 

Laser <1 mW Maximální výkon při 630 - 680 nm (P? 1mW / ㅅ = 630 - 680 nm). 

Tento výrobek je ve shodě s IEC 60825-1: 2007 a DIN EN 60825-1:2008-05. 

Neoprávněné změny nebo modifikace na zařízení, které nejsou schváleny Radio 

Systems Corporation, mohou porušovat EU předpisy, mohou vést ke ztrátě 

oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení, a bude zrušena záruka na 

výrobek.  

 

 

Prohlášení o shodě dokumentů, lze nalézt na adrese: 

http://www.FroliCat.com/declarations-of-conformity.  

FDA Compliance: Tento výrobek je v souladu s pravidlem DHHS 21 CFR, 

podkapitola J.  
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Podmínky a omezení odpovědnosti  

 

1. Podmínky použití  

Použití tohoto produktu je podmíněno přijetím těchto podmínek a upozornění bez modifikací. Použití 

tohoto výrobku znamená, přijetí všech těchto podmínek a oznámení. Pokud si nepřejete přijmout tyto 

termíny, podmínky a upozornění, vraťte výrobek, nepoužité, v originálním obalu a na vlastní náklady a 

riziko na příslušné Centrum péče o zákazníky společně s dokladem o koupi za plnou náhradu.  

 

2. Správné použití  

Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vašeho domácího mazlíčka, prosím obraťte se na 

svého veterinárního lékaře nebo certifikovaného trenéra před prvním použitím výrobku. Správné použití 

zahrnuje, bez omezení, postupovat bez omezení podle návodu k použití.  

 

3. Žádné nezákonné či zakázané používání  

Tento produkt je určen pouze pro použití s domácími mazlíčky. Použití tohoto výrobku tak, jako není 

určeno, může vést k porušení státních a místních zákonů.  

 

4. Omezení odpovědnosti  

Společnost Radio Systems Corporation ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě 

nepřevezmou odpovědnost za (i) jakékoli nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní nebo následné škody a / 

nebo (ii) jakoukoliv ztrátu nebo poškození za škodu způsobenou z nebo v souvislosti se zneužitím 

tohoto výrobku. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti z použití tohoto produktu v 

maximálním možném rozsahu povoleném zákonem. Pro vyloučení pochybností se nic v tomto bodě 4 

nemůže omezit a Radio Systems Corporation neodpovídá za smrt nebo zranění osob. 

 

5. Modifikace podmínek  

Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo změnit termíny, podmínky a upozornění, jimiž se řídí 

tento produkt z času na čas.  

 

Výrobce  

  EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, ELGE Building, Market Square, Dundalk, Co. 

Louth, Ireland  

US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA  

 

Distributor pro ČR a SR  

blue gray sro Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko 


