ODPUZOVAČ KOČEK EYENIMAL MIAOW CONTROL
Technické parametry






Napájení: 1 x 9 V baterie (součást balení)
Dosah: 6 m
Frekvence: 24 – 49 kHz, +/- 10%, max. 80 dB
Provozní teplota a vlhkost: -20°C až +50+°C a ≤ 90% R.H.
Skladovací teplota a vlhkost: -5°C až +50°C a 90% R.H.

Provozní režim
PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INSTRUKCE.
Toto zařízeno bylo navrženo k vydávání ultrazvukového signálu, který předchází nežádoucí
přítomnosti koček na vzdálenost 6 m. Ultrazvukový signál vydávaný zařízením je pro kočky velmi
nepříjemný, avšak není škodlivý ani bolestivý. Krátké vlnové délky ultrazvuku jsou člověkem
neslyšitelné.

V případě, že Vaše kočka mňouká, namiřte zařízení směrem k ní, otočte kolečkem a zmáčkněte
tlačítko

+

.

Ujistěte se, že mezi zařízením a zvířetem není žádná překážka (stěna, dveře …).
Mějte prosím na paměti, že zařízení nefunguje na hluché nebo sluchově postižené kočky.

Záruka
A. Odstranění problémů
V případě, že dojde k poškození výrobku, přečtěte si nejdříve znovu podrobně tento návod a poté
zkontrolujte baterii a pokud je problém způsoben vybitou baterií, vyměňte ji. Zkontrolujte také, že
produkt používáte správným způsobem.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého distributora – www.elektro-obojky.cz
(+420 216 216 106, info@elektro-obojky.cz).
Výrobce: NUM´AXES, www.numaxes.com, +33.2.38.69.96.27, export@numaxes.com.
V závislosti na rozsahu závady je možné, že bude nutné produkt poslat zpět k reklamaci nebo opravě.
Pro všechny opravy prosím dodejte:

-

Kompletní produkt
Doklad o koupi (faktura, prodejní doklad)

V případě nedodání jedné z těchto položek nebude možné poprodejní servis hradit ze záruky.
B. Záruka
NUM´AXES garantuje na všechny své produkty dvouletou záruku. Veškeré poplatky za poštovné a
balné jsou výhradní odpovědností kupujícího.
C. Záruční podmínky
1. K uplatnění záruky je nutné mít doklad o koupi (faktura nebo prodejní doklad). Záruka se
vztahuje výhradně ke kupujícímu.
2. Záruka se nevztahuje na:
- výměnu baterie,
- přímé nebo nepřímé problémy spojené s přepravou zpět k distributorovi nebo
NUM´AXES,
- poškození výrobku způsobené následujícím způsobem:
- nedbalé nebo nesprávné použití výrobku (kousnutí, hrubé zacházení …)
- opravy provedené neoprávněnými osobami.
- ztrátu nebo krádež.
3. Pokud je výrobek vadný, NUM´AXES rozhoduje, zda bude výrobek opraven nebo vyměněn za
nový kus.
4. Žádné nároky nemohou být nárokovány vůči NUM´AXES, zejména pokud jde o nesprávné
používání výrobku nebo poruchu.
5. NUM´AXES si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat vlastnosti svých produktů s cílem dosáhnou
technického vylepšení nebo v souladu s novými předpisy.
6. Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.
7. Fotografie a kresby nejsou smluvní.
D. Zaregistrujte produkt
Váš produkt může být zaregistrován na našich webových stránkách www.eyenimal.com.
E. Likvidace nebo recyklace zařízení

Piktogram
znamená, že zařízení nelze považovat za běžný odpad, proto je nutné jej na konci
životnosti odnést na některé ze sběrných míst k tomu určených, zpět k distributorovi nebo na jiné
místo určené pro elektronické odpady.
Recyklací tohoto výrobku přispíváte k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a lidského
zdraví.

