Zestaw
“Niewidzialnego” Ogrodzenia
Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za zakup Zestawu
“Niewidzialnego” Ogrodzenia”
z gamy obróż Collier Reflex,
zaprojektowanej i wyprodukowanej
we Francji przez LACME,
producenta numer 1
elektroniki dla zwierząt.
Dokładne przeczytanie
niniejszej instrukcji
zapewni jej długotrwałe
i skuteczne użytkowanie.
Przed użyciem zapoznaj
się z zaleceniami, aby
zapewnić jak największe
zadowolenie z zakupu.
Zachowaj tę instrukcję,
abyś mógł korzystać z niej
w przyszłości.

Podstawy
Dobra znajomość psychologii psa oraz dobra znajomość charakteru Państwa towarzysza nie
zawsze wystarczają na poskromienie jego temperamentu. Zestaw “Niewidzialnego” Ogrodzenia
jest bardzo skutecznym sposobem zapobiegania ucieczkom psa, ochrony ogrodów, roślin
ogrodowych, oczek wodnych i basenów.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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Nadajnik z transformatorem 12V :
Wysyła sygnał kontrolujacy do ogrodzenial.
Przewód (100 metrów):
Przekazuje sygnał kontrolujący, stanowi granicę niewidzialnego ogrodzenia.
Obroża z odbiornikiem :
Gdy pies zbliża sie do przewodu, obroża ostrzega go emitując dźwięk lub dostarczając impuls
korekcji elektrostatycznej.
Akcesoria :
Dwie pary dodatkowych bolców kontaktowych (krótkie, długie) aby dopasować obrożę do futra
psa, jedna lampka testowa do testowania instalacji i jedna bateria 6V/4SR44 do obroży.
5

Instrukcja obsługi i gwarancja :
Planowanie ogrodzenia - Instalacja - Użytkowanie - Trening psa
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JAK TO DZIAŁA ?

Przewód :
Rozciągnięty w ogrodzie, połączony z nadajnikiem,
przesyła sygnały w kierunku obroży. Wyznacza
obszar po którym może się poruszać pies.

Obroża z odbiornikiem :
Umieszczona na szyi psa, odbiera sygnały. Gdy
pies zbliża się do przewodu obroża emituje sygnał
dźwiekowy - ostrzegawczy, a następnie impuls
elektryczny, jeśli pies w porę się nie wycofa.

Nadajnik :
Zainstalowany w domu lub garażu, wytwarza
sygnał o niskiej częstotliwości i transmituje go na
przewód.
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PLANOWANIE OGRODZENIA
Miejsce ułożenia przewodu jest kluczowe dla skuteczności działania ogrodzenia. Zwróć uwagę na każdy szczegół.
Najskuteczniejsze sposoby ułożenia przedstawione zostały poniżej, na obrazku nr. 1, 2 i 3.

1
Zostawić
zaokrąglone rogi

Zabezpieczenie kwiatów i
basenu, aby pies nie wskakiwał
do basenu i nie niszczył rabatek.

3
2

Wzmocnione
zabezpieczenie
bramy, aby pies nie
uciekał kiedy jest ona
otwarta.

3

Wzmocnione
zabezpieczenia ogrodu,
aby przebywał na terenie
przed domem.

Zabezpieczenie
wokół ogrodu

aby pies nie
spacerował po całej
okolicy.

Zdecydowanie polecamy wzmocnić ochronę przed bramą
tak jak pokazano na schemacie nr. 2
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INSTALACJA
Przewód
1) Właściwa długość :
Bazując na poniższej tabeli, określ w przybliżeniu długość przewodu odpowiedniego do obszaru grodzonej powierzchni. Weź pod
uwagę specyficzny kształt grodzonej powierzchni.
Dla dużych obszarów, możesz użyć oryginalnego przewodu 100m/1,5mm2 dostarczonego w opakowaniu, przedłużając go o
przewód 2,5mm2. Najlepiej wykorzystać do tego specjalne łączniki. Po podłączeniu dwóch odcinków przewodu należy starannie
zaizolować miejsce łączenia.

m²
+/-500 m²
+/-5000 m²
+/-50000 m²

m

mm²

100 m
300 m

1,5 mm²
2,5 mm²

1000 m

2,5 mm²

Odizoluj końcówki przewodów i połącz
je razem. Zagnieć miejsce łączenia
kombinerkami, nastepnie starannie
je zaizoluj taśmą izolacyjną.

2) Zasięg i kąt detekcji sygnału przez obrożę :
Przewód działa jak antena radiowa, która wysyła sygnały w promieniu 360° na krótkich dystansach. Promień
działania może być ustawiony od 0 do maximum za pomocą pokrętła umieszczonego na pudełku nadajnika.
Użyta częstotliwość sygnały wynosząca 8kHz jest nieszkodliwa dla otoczenia. Maksymalna zasięg zmienia
się w zależności od różnych czynników, takich jak: pozycja karku psa do pętli przewodu na ziemii, wilgotności
powietrza, rodzaju gleby, średnica kabla i lokalny sposób ułożenia przewodu.
PRZYKŁAD: Dla ogrodzenia o wymiarach 25m x 25m i psa, który będzie miał założoną obrożę na wysokości
ok. 40cm od ziemi (a tym samym od przewodu) można zawsze tak wyregulować nadajnik aby sygnał
dźwiękowy był słyszalny w odległości od 60cm do 6m od przewodu, a uderzenie impulsu elektrycznego
następowało w odległości od 90cm do 3,5m.

Zasięg sygnału ustawiany pokrętłem:
Zasięg sygnału zmienia się równocześnie w pionie i poziomie.

minimum

maksimum

OK
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pokrętło

INSTALACJA
Przewód
3) Instalacja przewodu :
Dla bardzo dużych ogrodzeń, użyj przewodu o takim samym przekroju dla całej pętli.
Należy rozpocząć od miejsca gdzie będzie podłączony nadajnik i stopniowo rozwijać przewód
pamiętając o tym aby wszystkie rogi
ogrodzenia były zaokrąglone.
Zostawić
zaokrąglone rogi

Przejście bez sygnału
Odcinek nie przenoszący sygnału : W przypadku
połączenia ze sobą odcinków przewodu wyjściowego i
powrotnego, emitowane przez te przewody impulsy
wzajemnie się wyeliminują. Można w ten sposób, splatając
ze sobą dwa przewody, wykonać fragment ogrodzenia bez
impulsu.
wyjście

Spleć przewody w taki sposób

powrót

Jakwzmocnić
wzmocnić ochronę?
Jak
ochronę?
Wzmocnienie impulsu: Aby zwiększyć
ochronę jakiegoś obszaru, tzn. wzmocnić
impuls, można również wykorzystać odcinki
wyjściowe i powrotne przewodu, układając je
równolegle do siebie. Zwiększy to skuteczność
ochrony danego obszaru.
Jednakże rozstawienie dwóch przewodów
musi wynosić minimum 1,5m aby fale
wzajemnie się nie eliminowały.

Widok z góry

Minimum 1,5 m
brama

zainstalować przewód
równolegle (przykład bramy)

Schowanie przewodu:
Przewód może być zakopany np. przed bramą na głębokość ok. 5 cm. Należy zaznaczyć miejsca ewentualnych łączeń
lub napraw przewodu dla łatwiejszego ich znalezienia. Mogą państwo również zabezpieczyć przewód za pomocą rurek
plastikowych.
UWAGA: Nie należy zakopywać przewodu przed wytresowaniem psa aby dokładnie identyfikować obszar
zastrzeżony. Z czasem pies będzie dokładnie pamiętał co oznacza sygnał dźwiękowy i widoczna bariera nie
będzie potrzebna.
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INSTALACJA
Nadajnik

Ustawienia nadajnika
Otwory do podłączenia przewodu
Lampka kontrolna przewodu / zasilania
Wejście do zasilania 12V
Pokrętło regulacji zasięgu sygnału

Gdzie i jak zainstalować? :
Najlepiej zamontować je na ścianie budynku w miejscu zacienionym, osłoniętym przed
wilgocią, zabezpieczonym przed deszczem i rozpryskiwaniem wody.
Uwaga: Podłączenie nadajnika do sieci powinno nastąpić dopiero w ostatnim etapie
montażu urządzenia.

2

1
1) nacisnąć
2) włożyć
3) zwolnić
nacisk

Podłączanie przewodu:
Odizoluj końcówkę przewodu na odległości 6 do 10 mm.
Naciśnij przycisk zatrzasku, włóż końcówkę przewodu
i puść zatrzask. Przewód jest teraz podłączony.
Podłącz drugi koniec przewodu w taki sam sposób.
Znaczenie “wejście/wyjście” jest nieistotne przy
podłączaniu przewodu.

Zależnie od długości przewodu, ustaw pierwszy
przełącznik od prawej strony na:
“A” jeśli długość przewodu nie przekracza 300m.
“B” jeśli długośc przewodu wynosi od 300m do 600m,
“C” jesli długość przewodu wynosi od 600m do 1000m

3

4

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy może być wyłączony.
W takim wypadku pies nie będzie ostrzegany
dźwiekiem o zbliżaniu sie do obszaru zabronionego.
Kiedy wejdzie w obszar zabroniony, automatycznie
nastąpi korekcja elektrostatyczna połączona z
sygnałem dźwiękowym. W celu wyłączenia ostrzeżenia
dźwiękowego wybierz pozycję “ “ na pierwszym
przełączniku od lewej.

Jeśli twój pies jest szczególnie niaposłuszny, możesz
podwoić poziom korekcji elektrostatycznej na
ogrodzeniu. W tym celu wybierz pozycję “
“ na
środkowym przełączniku.
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INSTALACJA
Obroża

1

2

Obroża składa się z paska mocującego z
plastikowym zamknięciem i obudowy, w
której pokrywka jest przykręcona dwiema
śrubkami. W obudowie umieszczony jest
zestaw bolców kontaktowych.

Odkręć dwie śrubki z tyłu obudowy małym
śrubokrętem krzyżakowym.

4

3

Zdejmij pokrywkę i włóż baterię upewniając
się, że pozycja biegunów baterii (+) i (-) jest
zgodna z oznaczeniami na płytce. Urządzenie
wyemituje dwusekundowy sygnał dźwiękowy.
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Przed zamknięciem pokrywką obudowy
upewnij się, że uszczelka jest na swoim
miejscu, następnie przykręć śrubki mocujące.
Obroża jest teraz gotowa do użycia. Upewnij
się, że rozmiar bolców kontaktowych jest
dopasowany do futra psa.

UŻYTKOWANIE
Regulacja nadajnika :
Ze względów bezpieczeństwa technologia microprocesorowa kierująca obrożą, „zabrania” systemowi dostarczania
impulsu przez czas dłuższy niż 30 sekund.
Aby obroża dostarczała impulsy w fazie testów, należy opuszczać strefę korekcji co 30 sekund.

Tell-tale led

Thumb
wheel

Regulacja zasięgu sygnału (c. d.)

Regulacja zasięgu sygnału
Po podłaczeniu do nadajnika zasilania oraz przewodu,
pozostaje już tylko dopasowanie zasięgu sygnału. Aby to zrobić,
wystarczy obrócić czarne pokrętło regulacji, znajdujące się z
boku pudełka aż do momentu, kiedy lampka znajdująca się obok
pokrętła zmieni barwę z pomarańczowej na zieloną.
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Zielona barwa lampki oznacza, że sygnał
został ustawiony prawidłowo. Jeżeli regulacja
pokrętła nie pozwala uzyskać zielonego
światła oznacza to, że przełącznik “A,B,C”
(strona 8) musi być przełączony na inną
pozycję. Przełączenie go do przodu lub do
tyłu powinno rozwiązać problem.

UŻYTKOWANIE
Testowanie przewodu :
Sprawdzenie “progu” sygnału dźwiękowego wykonać należy trzymając obrożę w ręku na
wysokości odpowiadającej wysokości szyi psa i zbliżając ją powoli do przewodu. Sygnał
dźwiękowy usłyszą Państwo wówczas, kiedy obroża znajdzie się w zasięgu działania
przewodu.
Sprawdzenie “progu” korekcji elektrostatycznej wykonać należy za pomocą lampki kontrolnej
przymocowanej do obu bolców pudełka obroży. Proszę podejść do granicy określonej przez
położony na ziemi przewód. Jeśli od momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego podejdą
Państwo (trzymając nadal obrożę w ręku) jeszcze bliżej przewodu - lampka kontrolna powinna
się zapalić.
Prosze pamiętać aby nie pozostawać w obszarze korekcj elektrostatycznej dłużej niż 30
sekund, po to, żeby obroża nie przestała dostarczać impulsów.

Lampka testowa

TEST OBROŻY : lampka się
zaświeca kiedy dostarczany jest
impuls korekcji elektrostatycznej.

SPRAWDZENIE
SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Mogą Państwo teraz zmniejszyć lub zwiekszyć zasięg ostrzeżenia dźwiekowego
i korekcji elektrostatycznej przez regulację pokrętłem nadajnika.

Testowanie w obecności psa :
Prosze przeczytać dział “TRENING PSA” przed testowaniem obroży założonej na
psa.
Należy dopasować obrożę do szyi psa, bolce powinny być skierowane ku szyi. Pasek
powinien być dopasowany w taki sposób, by można było włożyć palec między szyję i
bolce obroży.
Jeżeli z satysfakcją stwierdzą Państwo, że wasz podopieczny wycofa się podczas
pierwszego kontaktu z obrożą, proszę nie wyciągać pochopnych wniosków.
Zestaw “niewidzialnego” ogrodzenia jest systemem wymagającym wytresowania
psa. Najważniejszym elementem do poprawnego działania ogrodzenia jest
tresura, dlatego nie można jej zaniedbać.
Uwaga: bardzo gęsta sierść może utrudnić kontakt bolców ze skórą. W takim przypadku należy przystrzyc w danym
miejscu sierść, by polepszyć kontakt bolców ze skórą.
Aby obroża działała poprawnie, powinna być dopasowana do psa. Jeżeli wielkość psa się zmienia, należy pamiętać
o dopasowaniu obroży (wielkości bolców, długości paska). Bolce zainstalowane w obroży powinny być jednakowej
długości.
Należy sprawdzać regularnie czy bolce kontaktowe są dobrze dokręcone i czy podkładki znajdują się we właściwym miejscu.

WAŻNE : Skuteczność działania zestawu zależy przede wszystkim od sposobu i czasu
prowadzenia tresury psa. W związku z tym, “niewidzialne” ogrodzenie nie może być
traktowane jako fizyczna, stała bariera dla psa z założona obrożą.
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TRENING PSA
Tresura:
OBROŻA REFLEX nie jest tradycyjnym systemem panowania nad zwierzęciem, lecz przejawem nowoczesnego
podejścia do nadzoru, bez barier fizycznych, które z samej swojej natury musi
opierać swoją skuteczność na tresurze. Aby umożliwić zmianę zachowania psa,
NIE!
działanie obroży REFLEX opiera się na pamięci Twojego towarzysza. To właśnie
ona będzie tworzyć skojarzenia z bodźcami wzrokowymi, węchowymi czy
Zapamiętywanie
dotykowymi. Ich rodzaj i charakter może się bardzo różnić u poszczególnych
zwierząt. Dostosuj się do charakteru Twojego towarzysza i zanim zaczniesz
używać urządzenia, upewnij się, że dobrze poznał swój nowy teren, że wie, gdzie
są jego granice i że ich przestrzega.
Prawdziwa tresura psa sześciomiesięcznego i starszego może już być w pełni
owocna, lecz młodsze zwierzę może jeszcze nie rozumieć wszystkiego.
WAŻNE: Obroża Reflex może nie zapewnić przestrzegania dozwolonych granic,
jeżeli efekty tresury nie zostaną przyswojone przez psa. Niedostatecznie lub
nieprawidłowo wytresowany pies może nie poddać się kontroli urządzenia.
Staraj się prowadzić ćwiczenia po kolei, z zachowaniem regularnego, tygodniowego rytmu. Każde zajęcia
powinny trwać krócej niż 10 minut i być prowadzone przez co najmniej 2 tygodnie.
„Zapamiętywanie, tresura, powtarzanie i nagradzanie” to klucz do sukcesu w uzyskaniu właściwego zachowania
psa. Gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, nie włączaj go jeszcze ani nie zakładaj obroży, lecz zaprowadź psa w
pobliże miejsc, w które nie powinien wchodzić, pokaż mu antenę i głosem pełnym dezaprobaty mów stanowczo „NIE”,
używając zawsze tego samego tonu głosu. Następnie nałóż psu obrożę REFLEX oraz jego zwykłą obrożę i smycz.
Włącz system i, trzymając psa na smyczy, zbliż się do zakazanej strefy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego lub,
jeżeli pies będzie się dalej do niej zbliżać po wyzwoleniu karnego wyładowania
elektrycznego, powiedz stanowczo „NIE”, wskazując niedozwolone miejsce. Gdy
pies zawróci, mów do niego łagodnie i głaszcz go, aby go nagrodzić. Jeżeli
Tresura,
Powtarzanie
sądzisz, że Twój towarzysz wszedł do zakazanej strefy, a nie jesteś pewien, czy
otrzymał karne wyładowanie elektryczne, zaciągnij mocniej obrożę Reflex na jego
szyi. Tresurę możesz następnie przeprowadzać w różnych miejscach.
Po zakończeniu sesji tresury, pobaw się zawsze kilka minut z psem, aby poczuł się
swobodnie.
Nie pozostawiaj obroży na szyi swojego psa, dopóki nie będziesz pewien, że jest
już odpowiednio wytresowany i że zawsze reaguje poprawnie na dzwonek
ostrzegawczy. Przez kilka pierwszych dni obserwuj uważnie swojego psa, aby
upewnić się, że dobrze rozumie zasady. Powtarzaj wszystkie etapy codziennie
przez tydzień, a następnie co tydzień, jeśli to konieczne.
UWAGA: Jeżeli musisz przejść z psem przez zakazaną strefę, zdejmij
obrożę Reflex i trzymaj psa na rękach lub na smyczy, aby wiedział, że to Ty
go prowadzisz. Nigdy go nie zachęcaj, aby sam przeszedł przez zakazaną strefę,
nawet na Twoje polecenie.

Nagradzanie

Ostrzeżenie:
Stopniowa nauka i tresura Twojego towarzysza to pewny sposób na zapewnienie
skuteczności systemu opartego na obroży REFLEX.
Zanim nabierzesz zaufania co do łagodności i posłuszeństwa Twojego psa,
upewnij się, że dobrze poznał swoją nową przestrzeń oraz miejsca, przez które nie
wolno mu przechodzić. Sprawdzaj regularnie, czy nadajnik emituje sygnał i czy
odbiornik w obroży go odbiera.
Zanim przystąpisz do jakichkolwiek prac związanych z instalacją, zdejmij zawsze
psu obrożę, aby nie otrzymał przez nieuwagę niezasłużonego karnego wyładowania elektrycznego.
Gdy pies dobrze pozna swoje nowe terytorium i jego granice, będziesz mógł zdjąć mu obrożę Reflex na kilka godzin, a
nawet na kilka dni i cieszyć się, że przestrzega ustalonych reguł. Mimo to, bądź ostrożny, czasem „trafia kosa na
kamień”. Wytresowany pies będzie się starał przezornie omijać wszystkie „podejrzane” kable na swojej drodze: kabel
od odkurzacza, przedłużacz do kosiarki do trawy itp. Nie śmiej się z niego, sam nie chciałbyś, żeby inni się z Ciebie
śmiali...
Obroża Reflex nie stanowi niezmiennej i niemożliwej do pokonania bariery ani nie zapewnia pełnej
gwarancji, że pies nie przekroczy wyznaczonej granicy. Instynkt może być silniejszy i zawsze istnieje
ryzyko, że pies ucieknie, zwłaszcza wtedy, gdy tresura nie została przez niego właściwie przyswojona.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Poniżej podano kilka zaleceń, jak używać obroży Reflex w sposób w pełni bezpieczny.
Przed użyciem obroży należy je przeczytać i stosować się do nich.
Pasek powinien być dopasowany w taki sposób, by można było włożyć palce między szyję psa i bolce obroży.
Należy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiają się żadne oznaki alergii (najpierw codziennie, później co tydzień).
Należy regularnie czyścić bolce kontaktowe oraz strefę kontaktu bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do dezynfekcji.
Jeżeli pojawi się podrażnienie, należy zdjąć obrożę i odczekać, aż stan psa się poprawi.
Nie wolno w żadnym wypadku pozwalać dzieciom bawić się nadajnikiem lub obrożą.
Choć urządzenia elektryczne działające pod napięciem 12V nie stanowią niebezpieczeństwa, nigdy nie pozwalaj, by ktokolwiek, a
zwłaszcza dzieci, wkkładały jakiekolwiek przedmioty w szczeliny lub otwory nadajnika.
Gdy tylko to możliwe (na przykład na noc), należy zdejmować psu obrożę, aby uniknąć długotrwałego ocierania się obroży o szyję.
Kiedy zdejmujesz obrożę, pamiętaj o wyłączeniu nadajnika.
Jeśli uważasz, że któryś z elementów zestawu nie działa prawidłowo lub jest uszkodzony, w przypadku nadajnika wyjmij wtyczke z
gniazdka, w przypadku obroży zdejmij ją z psa. Skontaktuj się z dystrybutorem.
Należy podłączać nadajnik do zasilania tylko wtedy, gdy jest od podłączony do przewodu ogrodzenia.
Obroża jest przeznaczona wyłącznie dla zwierzat domowych i jest nieodpowiednia dla zwierząt agresywnych lub
niebezpiecznych, a także zwierząt które nie są wrażliwe na niskonapięciowe wyładowania elektryczne.

ZALECENIA PRAKTYCZNE
W przypadku nieprawidłowości w działaniu:
Sprawdź:
- czy przewód jest podłączony z obu stron nadajnika.
- czy przewód nie jest przerwany ( w przypadku przerwania dioda
kontrolna powinna migać pomarańczowym światłem, a z głośnika
powinien wydobywać się sygnał dźwiękowy).
- czy bateria jest naładowana i czy zachowana jest
biegunowość zainstalowanej baterii (+) i (-).
- czy nadajnik jest poprawnie podłączony do prądu z użyciem
transformatora.
- czy pokrętło nadajnika nie jest ustawione na zbyt niską wartość
(jeśli jest, dioda kontrolna będzie świeciła się na pomarańczowo)
- czy bolce kontaktowe dotykają skóry psa.
Jeśli uważasz, że zwierzę nie otrzymuje odpowiedniego poziomu
korekcji:
- upewnij się, że na szyi psa nie ma metalowego łańcucha, który
powoduje zwarcie między bolcami kontaktowymi.
- upewnij się, że bolce kontaktowe dotykaja skóry psa. Wytnij lub
wygól sierść która może utrudniać kontakt.
- zwieksz pasmo kary pokrętłem nadajnika, jeżeli krótkie karne
wyładowanie elektryczne jest niewystarczające, w przypadku gdy
zwierzę przebiega szybko przez zauważone oznaczone miejsca.
Niespodziewane ostrzeżenie dźwiękowe:
W bezpośredniej bliskości (poniżej 10cm) niektórych elektrycznych
urządzeń AGD emitujących słabe promieniowanie o częstotliwości 8
kHz obroża może reagować, nie karząc zwierzęcia. Nie przejmuj się,
pies szybko nauczy się ich unikać.
Jeżeli problem wciąż występuje, należy skontaktować się
z dystrybutorem:
POMELAC Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 1, 07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81 - od 7:00 do 16:00
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl
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Zalecenia konserwacyjne:
Należy co miesiąc czyścić urządzenia (najpierw należy
je wyłączyć z sieci elektrycznej).
Nadajnik: przedmuchać lub odkurzyć.
Obroża: oczyść bolce kontaktowe oraz strefę kontaktu
bolców ze skórą psa za pomocą alkoholu do
dezynfekcji. Wyjmij baterię i wyczyść kontakty miękką
szczotką.
Uwaga: Nie czyścić wodą nadajnika i nie zanurzać w
jakimkolwiek płynie obroży.

Pobór energii: bateria typu 4 R 44, wystarcza na 2 do 3
miesięcy w zależności od warunków użytkowania.
Inne możliwe modele: 4 SR 44 lub 4 LR 44.
Baterie litowe lub oparte na tlenku srebra
zapewniają dłuższy czas działania urządzenia niż
baterie alkaliczne.
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com

Route du Lude
F-72200 La Flèche
Tél. +33 2.43.48.20.81
Fax. +33 2.43.45.42.56

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

POMELAC Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 1
07-200 Wyszków
Tel. +48 29 742 30 81
Fax. +48 29 742 56 25
e-mail: pomelac@pomelac.pl
www.pomelac.pl
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Ja, Marc Bouilloud, Dyrektor Wykonawczy LACME S.A.S., oświadczam, że Zestaw
“Niewidzialnego” Ogrodzenia, w zakresie projektu i wewnętrznych metod kontroli
i produkcji, jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 1999/5/CE, 89/336 CEE, 92/31
CEE, 93/68 CEE, 2002/69/CE, 2002/95/CE oraz zgodny z normami EN 60335-1,
EN 61000-3-2, EN 55014-1, EN 55014-2.
Wszelkie modyfikacje lub naprawy wykonane poza autoryzowanym serwisem
posprzedażnym firmy LACME lub z użyciem nieoryginalnych części zamiennych
unieważniają niniejszą deklarację.

ETSI EN 300 220

La Flèche, 28 kwiecień 2009

Les Pelouses - Route du Lude
72200 LA FLECHE - FRANCE
Tel +33 2 43 48 20 81
Tel SAV 0811 555 444
Fax +33 2 43 45 42 56
www.lacme.com

Marc BOUILLOUD,
Dyrektor Wykonawczy LACME

GWARANCJA
Urządzenie :

TYP, NUMER SERYJNY
Nakleić nalepkę załączoną do instrukcji

Data zakupu (zachować fakturę będącą dowodem zakupu) :..............................................................
miejsce zakupu :........................................................................................................................................
gwarancja obowiązuje 2 LATA od daty zakupu i dotyczy wad produkcyjnych urządzenia
Gwarancja jest ograniczona do bezpłatnej wymiany w naszych warsztatach stwierdzonych wadliwych
elementów.
Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku:
- wymiany baterii lub paska obroży mocującego obrożę na szyi psa.
- ryzyka bezpośredniego LUB pośredniego związanego z transportem przy zwrocie urządzenia do firmy
LACME.
- uszkodzenia urządzenia wynikłego z postępowania niezgodnego z instrukcją lub uszkodzeń
nieprzewidzianych, np.: pogryzienia, rozbicia, pęknięcia, zanurzenia itp. oraz napraw wykonywanych
przez nieautoryzowane serwisy.
- kosztów transportu.
Gwarancja nie może w żadnym przypadku być podstawą do jakiegokolwiek odszkodowania.
LACME zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia lub zmian w instrukcji w celu wprowadzenia
usprawnień technicznych, zmian w wyglądzie lub dostosowania do nowych przepisów.

Sprzedane dla : ............................................................................................
Miasto : ........................................................................................................
Województwo : ..............................................................................................
Data : ...........................................................................................................
Dystrybutor : .................................................................................................
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Wszystkie nazwy produktów, wzornictwo i patenty zarejestrowane.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

