HAYVAN RAHATLAMA EĞITMENI

KULLANIM KILAVUZU
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Çok teşekkür Ederiz
RelaxoPet © PRO’yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kılavuz, ayrıntılı bir açıklamanın yanı sıra, RelaxoPet © PRO‘nun kuşlar için kullanım ve
çalıştırma talimatlarını içerir.
Bu çalıştırma talimatları, RelaxoPet © PRO‘yu özellikle evcil hayvanınız üzerinde etkili bir
şekilde kullanmanız konusunda size destek olmayı amaçlamaktadır.
RelaxoPet © PRO‘yu kullanmadan önce çalıştırma talimatlarını dikkatlice ve tamamen
okuyun ve saklayın.
Ürünümüz ile ilgili daha fazla bilgiyi internet sitemiz www.relaxopet.com sitemizde veya
sorularınız için service@relaxopet.com email adresimize email yollayabilrsiniz.
PAKET İÇERİĞİ:
• RelaxoPet © PRO Hayvan rahatlama eğitmeni
• RelaxoPet © USB şarj Kablosu
• Hızlı Kullanım Kılavuzu

Önemli Uyari:
Bu ürün özellikle kuşlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
RelaxoPet © PRO, hastalıkta veterinerlik
tanı ve/veya tedavisinin yerini tutmaz.
Evcil hayvanınızın sağlık problemleri
var ise, veterinerinize başvurunuz.
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Genel güvenlik talimatları
Boğulma tehlikesi! Çocukları ve hayvanları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
Cihaz sadece kuşlar rahatlatmak için kullanılabilir.
İşitme kaybı olan kişiler RelaxoPet© PRO‘yu yüksek sesle ayarlamamalıdır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya bu
talimatlardan nasıl yararlanılmadığı sürece, sınırlı duyusal veya zihinsel yetenekleri olan veya
deneyim eksikliği ve / veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır veya cihazın nasıl kullanılacağı bu talimatlardan alınmıştır.

Hasar görmüşse cihazı kullanmayın!

Yüksek ses frekansları nedeniyle işitme bozukluğu riski.
Cihazını çalışır durumda uzun süre doğrudan kulağınıza tutmayın!

Elektrikli bileşenler suya temas etmemelidir ve nemden ve aşırı sıcaklıklardan
korunmalıdır!

Ekipmana nem girmişse, satıcı firma ile iletişime geçin.
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Genel güvenlik talimatları
Modülün herhangi bir parçasını çıkarmayın veya değiştirmeyin. Kendi başınıza tamir etmeyin, aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
Sorularınız varsa, satıcınızla iletişime geçin!
Ses modülünü asla eğimli veya düz olmayan yüzeylere yerleştirmeyin. Devrilebilir, düşebilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
RelaxoPet© PRO bir oyuncak değildir! Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edin.

RelaxoPet© PRO‘yu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın!

RelaxoPet© PRO‘nun kuş tarafından erişilebilir olmadığından emin olun!

RelaxoPet© PRO hassas bir cihazdır. Düşürmeyin veya şok ve aşırı güçten kaçının.
Yüzeye zarar verebilecekleri için aşındırıcı veya çizici temizlik maddeleri kullanmayın.
Uygulama sırasında ses modülünü veya hoparlörü kapatmayın!
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Kullanım Alanları
RelaxoPet © PRO, çok çeşitli stres faktörlerinden kaçınmak için başarılı bir şekilde yardımcı
olabilir.
Korkmak:

Aşağıdakiler gibi davranışsal sorunlar:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fırtına
Havai fişek
Veteriner Ziyareti
Seyahat / araba gezileri
Sahip Değişikliği
Çevresel Değişiklik

Sürekli ötme
Cırtlak
Kaygı / panik
Obsesif kompulsif bozukluk
Kendi kendine zarar vermek
Koparma

•
•
•
•
•
•

Agresiflik
ısırma
Sosyal Davranış Eksikliği
Az beslenme İçgüdüsü
Sıralama Bozuklukları
ve daha fazlası
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İşlev Açıklaması
Bu, derin rahatlama için hepsi bir arada çözümün Kuşlar için nasıl
çalıştığıdır.
RelaxoPet © PRO, hayvanların hassas işitme duyusuna uyarlanmış ve veteriner hekimler,
davranış terapistleri ve yetiştiricilerle yakın işbirliği içinde geliştirilmiş özel ses versiyonları ile
tüm kuşlar için bilinçsiz derin rahatlama için geliştirilmiştir.
RelaxoPet © PRO, yalnızca işitilebilir, özel olarak oluşturulmuş ses dalgalarını değil, aynı
zamanda insan işitme duyusuna bilinçli olarak algılanamayan bilinçaltı ek frekansı
içerdiğinden, hayvanlar için geleneksel gevşeme müziğiyle karşılaştırılamaz. Hayvanda
derin rahat ve sakin bir durumu tetikler.
Ek olarak, RelaxoPet © PRO, ses dalgalarını tamamen kapatmak için seçici anahtarı
kullanma imkanı sunar, böylece RelaxoPet © PRO, yalnızca duyulamayan, kasıtsız olarak
algılanabilen sessiz, bilinçaltı ses izleri ile çalışır.
RelaxoPet © PRO, kuşunuzun yaşı veya cinsi ne olursa olsun, içeride ve dışarıda tam otomatik, etkili bir şekilde çalışır.
RelaxoPet © PRO, seyahat, veteriner ziyaretleri ve tüm hayvan dışı ortamlarda mükemmeldir ve bir elektrik prizinden tamamen bağımsız olarak güçlü dahili pil ile çalışır.
Duyulabilir ses dalgalarında „alışılmadık bir gürültü“ duyarsanız, bu bir kusur değildir,
daha çok sık sık biriktirilen müziklerinin bir kalite özelliğidir.

SES MODÜLÜ TEKNİK BİLGİSİ
Işın Açısı		
Nom, impedans
Ses Modül Gücü
Pil Kapasitesi
Şarj Zamanı (%100)
Giriş Voltajı		
Şarj Bağlantı Noktası
		

90° x 65°
4Ω
3W
600 mAh
takribi 60 Dakika
3,7 V 600 mA
micro USB 5 V
DC Girişi
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Uygulama | İklimlendirme aşamasında
Yeni rahatlama eğitmeniniz hakkında her şey - İklimlendirmeve
kullanım için ipuçları.
Lütfen bu yeni tür derin rahatlamaya alışmak için kendinize ve evcil hayvanınıza biraz
zaman tanıyın.
RelaxoPet © PRO‘yu yalnızca alıştıktan sonra, stresli durumlarda kullanmadan önce
kullanın! Stres hormonu kortizol, kuşların tarafından biz insanlara göre daha yavaş
parçalanır.
İklimlendirme aşaması sırasında RelaxoPet © PRO‘yu kuşunuzun konfor bölgesinin yakınına
yerleştirmenizi ve kuşa karşı nötr ve sakin davranmanızı tavsiye ederiz.
İlk sondaj aralıklarında ek davranışsal düzeltmelerden kaçının.
Alıştırma aşamasında, önceden ayarlanmış ses seviyesinde sesli modu seçin. Fabrika ayarında, NOISE MOTION ve PRO TIMER işlevleri kapatılmıştır (sağdaki anahtar) ve alıştırma aşamasından sonra kullanılabilir. İklimlendirme aşaması gece de
gerçekleştirilebilir.
Alışmak için genellikle 4-5 gün yeterlidir. Bu süre zarfında, TV veya radyo gibi „rahatsız
edici seslerden“ kaçınılmalıdır. Kuşun stres seviyesine bağlı olarak, alışma süresi kişiye özel
olarak uzatılabilir.
Sonikasyonu asla kuş heyecan verici deneyimi / olayı için biriyle doğrudan bağlantılı
olarak başlatmayın (istisna: gök gürültülü fırtınalar / havai fişekler), çünkü bu istenmeyen
alıştırma dönemine neden olur.
Lütfen hayvanınızla aktif olarak çalışmadan en az 30 dakika önce sesi kesin.
RelaxoPet © PRO ile derin bir rahatlama aşamasının hemen ardından, uçuş veya şarkı
eğitimi gibi kuşlarla yapılan aktivitelere başlamayın.
RelaxoPet © PRO‘nun özel olarak geliştirilmiş sesli ses düzenleyicileri ile insanlarda
sakinleştirici ve derin gevşeme durumunu tetikleyebileceğini lütfen unutmayın.
RelaxoPet © PRO, hayvan dostu bir eğitimin ve hayvanların bakımının yerini tutmaz.
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Uygulama | İklimlendirme aşamasından sonra
Düzenli kullanım
Alıştırma aşamasından sonra (bkz. Sayfa 8), RelaxoPet © PRO düzenli olarak ve çeşitli stresli durumlarda kullanılabilir.
Alıştırma aşamasından sonra yalnızca duyulamayan, bilinçaltı frekanslı ses dalgalarını seçmenizi ve PRO zamanlayıcı ve NOISE MOTION sistemi gibi uygun PRO işlevlerini kullanmanızı öneririz
(bkz. S. 16).
RelaxoPet © PRO‘nun konumlandırılması
RelaxoPet © PRO‘yu kapalı alanda maks. 5 m / dış mekan maks. Kuşun ana yerleşim alanında 3 m
(aşağıdaki çizime bakın) ve RelaxoPet © PRO‘nun kuşunuzun ulaşamayacağı bir yerde olmasına
dikkat edin.
Stresli durum oluşmadan yaklaşık 30 dakika önce ses takviyesini başlatın.
Akut veteriner ziyareti gibi öngörülemeyen durumlarda, stresli bir durum ortaya çıktığında
eğitmen çalıştırılabilir.
İklimlendirme aşamasında olduğu gibi, hayvanınızla aktif işbirliği yapmadan en az 30 dakika
önce ses kesilmelidir.

DIŞ MEKAN MAKSİMUM MESAFE

İç Mekan Maksimum Mesafe
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Uygulama | Kullanışlı bilgi
Bilmeye değer ve ek bilgiler
Derin rahatlamanın girişi
Kuşun başlangıç durumuna ve ses aralıklarına bağlı olarak gevşemenin başlangıç dönemi
farklıdır ve ilk sonuçların görünür olması birkaç gün sürebilir.
Sondaj süresi / sondaj aralıkları
Sondaj süresi günde 4 saate kadar olabilir. Daha uzun süreli sonikasyon aralıkları tamamen
zararlıdır, ancak faaliyetle ilgili olması nedeniyle kaçınılması gerektiği düşünülmelidir.
Ses Ayarı
Bir kuşun insanlardan 25 kat daha iyi işittiğine dikkat edin. RelaxoPet © PRO‘nun sistem
başlangıcındaki varsayılan ayar, normal ortam gürültüsü için yeterlidir.
Gerekirse, ses düzeyini ortam gürültüsüne göre ayarlamak için (+/-) düğmelerini kullanın.
Farklı odalar
RelaxoPet © PRO, farklı odalarda (örneğin bugün oturma odasında ve yarın mutfakta)
kullanılacaksa, başlangıç durumuna,

hayvanın hassasiyetine ve ilgili stresörlerin güç derecesine
bağlı olarak, alıştırma aşamasını farklı odalarda arka arkaya yapmak faydalı olabilir.
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Uygulama | Kullanışlı bilgi
Bilmeye değer ve ek bilgiler
Hayvanlara yabancı ortam
Tüm yabancı ortamlarda sadece duyulabilir ses dalgalarının kullanılmasını tavsiye ederiz.
Tüm dış mekan bakımı
Tüm yıl boyunca açık havada tutulmalar günde 8 saate kadar sağlık hizmeti sağlayabilir. Bu özel
saklama şekliyle, RelaxoPet © PRO‘yu mümkün olduğunca merkeze yerleştirmeye dikkat edin.
RelaxoPet © PRO dış mekanı nem, kir veya ısı gibi çevresel etkilerden koruyun.
Fırtına / havai fişek
Fırtına ve havai fişek gibi ani olaylarda kuşun yaşam alanı değişebilir.
RelaxoPet © PRO‘yu duyulabilir ses dalgaları ile birlikte doğrudan kuşun kendisini seçilen iyi
hissettiği yerde kullanın.
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Ses modülü| Fonksiyon tuşları
RelaxoPet © PRO Hayvan rahatlama eğitmeni ses modülüne bakış

Açma/Kapama Düğmesi
Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeye 2 saniye
basınız.
► Çalıştığında Beyaz LED yanacatır.

Ses dalgası Seçici
Lütfen, çalıştırmadan önce veya çalışırken, fonksiyonu (sesli/
sessiz) seçiniz.
► Mavi LED (Sürekli Yanarsa = sesli l Yanıp sönerse = sessiz)

PRO-Zamanlayıcı Seçimi
Lütfen, cihazı çalıştırmadan önce istediğiniz fonksiyonu (4
saat Süreli l Sürekli) seçiniz.
► 4 saat zamanlayıcı seçildiğinde sarı LED yanar
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Ses modülü | Fonksiyon tuşları
RelaxoPet © PRO Hayvan rahatlama eğitmeni ses modülüne bakış

Kenar Kontrol Paneli
(+) ile Sesi yükseltin, (-) ile Sesi kısın. Çalışmaya ilk
başladığında orta seviye sesde çalışır. Çalıştırıp, çalmayı
durduktan sonra tekrardan Çal düğmesine bastığınızda en
son ses seviyesinde çalışmaya devam eder.

NOISE-MOTION Başlat | Durdur
1. NOISE-MOTION şeçeneğini açın (Aç/Kapa fonksiyonunu
değiştrin)
2. Mod Seçimi (sesli/Sessiz)
3. NOISE-MOTION fonksiyonunu kullanmadığınız da devre
dışı bırakın.
NOISE-MOTION modunda, cihazdaki iki mikrofon oda gözetimi için aktif hale gelir.
Entegre mikrofonlar önceden ayarlanmış bir ses eşiği
algıladığında, RelaxoPet ® PRO 20 dakika boyunca kendini
otomatik olarak açar.
► kırmızı LED titreşimli = Izleme
► kırmızı LED devamlı = Çalışır durumda
► mavi LED titreşimli = Sessiz mod
► mavi LED devamlı = Sesli mod
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Ses modülü
Ses | Durklat-Çal | Şarj Göstergesi

Ses Ayarı

RelaxoPet
Control APP
ücretsiz olarak
mevcut

Ses seviyesi 15 adımda ayarlanabilir, böylece başlangıçta
önceden ayarlanmış ses seviyesi her zaman orta ses
aralığıdır.
Duraklatma modundan yeniden başlatıldığında,
RelaxoPet © PRO önceden ayarlanmış ses seviyesinde otomatik olarak başlar
Çal – Durudur Düğmesi
Çalışma sırasında duraklat düğmesine (mor daire) bir kez
basıldığında, RelaxoPet © PRO hemen durur.
Çalışma / Şarj durumu LED‘i
Pil sembollü yeşil LED‘ler, çalışma sırasındaki mevcut şarj durumunu gösterir:
1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %
En az %20 pil gücünde, son yeşil led, yeşilden kırmızıa döner. Bu durum RelaxoPet © PRO’nun
hemen sarj edilmeye ihtiyacı olduğunu işaret eder.
Şarj ederken LED‘ler yeşil yanıp söner
• pil %20‘den fazla şarj edilmişse, ilk LED sürekli yeşil kalır ve ikinci LED yanıp söner
• pil %60‘tan fazla şarj edilmişse, ilk iki LED sürekli yeşil kalır ve üçüncü LED yeşil yanıp söner.
• pil tamamen şarj olduğunda tüm LED‘ler yeşil renkte yanıp söner.
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Ses modülü
LED-Fonksiyonları

RelaxoPet © PRO‘nun yeni ürün versiyonu, cihaz tarafında
çok sayıda optik ekrana sahiptir.
AÇMA/KAPAMA LED
Beyaz LED, RelaxoPet © PRO‘nun çalışmakta olduğunu gösterir.
MOD Seçimi LED’i
Mavi LED (sürekli), RelaxoPet © PRO‘nun sesli modda
çalıştığını ve sessiz modda yanıp söndüğünü gösterir.
PRO- Zamanlayıcı LED’i
Sarı LED, RelaxoPet © PRO‘nun zamanlayıcı modunda olduğunu gösterir. RelaxoPet © PRO,
4 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak duraklama moduna geçer.
Gürültü hareket sensörü etkinleştirildiğinde, kırmızı LED titreşir ve zamanlayıcı sona erdikten
sonra otomatik olarak oda algılamaya geçer.
GÜRÜLTÜ HAREKET LED’i
Kırmızı LED, RelaxoPet © PRO‘nun gürültü hareketi modunda olduğunu gösterir. Mikrofonlar
etkinleştirildiğinde kırmızı LED yanıp söner, ses modülü sessiz kalır. Yalnızca mikrofonlar
gürültü algıladığında (varsayılan DB), ses modülü 30 dakika boyunca otomatik olarak açılır
ve kırmızı LED sürekli olarak yanar.
NOISE-MOTION işlevinin ayrıntılı açıklamasını okuyun (bkz. Sayfa 17).
Uygulama sırasında ses modülünü veya hoparlörü kapatmayın!
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PRO Fonksiyonları
NOISE-MOTION Sistemi ve PRO TIMER
Mühendislik ekibimiz, RelaxoPet © PRO‘yu PROfesyoneller için yapılmış bir hayvan rahatlama
eğitmenine dönüştüren iki yenilikçi işlevi entegre etmeyi başardı.

1. NOISE-MOTION Sistemi
NOISE-MOTION System odayı otomatik olarak algılar ve kuşun etrafında sürekli tweet atma,
çığlık atma veya sinirsel çırpınma gibi fark edilebilir stres faktörleri olması durumunda 30 dakika
boyunca ses modülünü otomatik olarak açar.
Bu şekilde, hayvanınız fırtına gibi ani streslerden veya siz uzakta olduğunuzda bile kapı zilinin
çalmasından korunur ve hayvan olmayan tüm odalarda rahatlayabilir (bkz. Sayfa 17).

2. PRO TIMER
Dört saatlik sondajın ardından, entegre bir zamanlayıcı işlevi ses modülünü otomatik olarak
kapatır. Böylelikle hayvan rahatlamış olarak kalabilir (bkz. Sayfa 18).
NOISE-MOTION Sistemi ve PRO Zamanlayıcının kombinasyonu
RelaxoPet © PRO, her iki PRO işlevinin art arda birlikte veya otomatik olarak kullanılabilmesi için
tasarlanmıştır.
RelaxoPet © PRO ile dört saatlik gevşemenin ardından, eğitmen otomatik olarak NOISE-MOTION
moduna geçer ve fark edilir stres faktörleri fark edilir edilmez gerekirse hayvanınızı rahatlatır
(bkz. Sayfa 18).
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PRO işlevi NOISE-MOTION
Bir bakışta NOISE-MOTION Sistemi
NOISE-MOTION Sistemi bu şekilde çalışır
RelaxoPet © PRO hayvan rahatlama eğitmenindeki iki son derece hassas mikrofon, NOISEMOTION Sistemi etkinleştirildikten sonra çevredeki ortamı (yaklaşık 3 metreye kadar iç mekanda)
otomatik ve sürekli olarak izler ve gürültüler veya stresler varsa RelaxoPet © PRO ses modülünü
otomatik olarak açar hayvanda meydana gelir.
NOISE-MOTION modunda ses süresi 30 dakikadır. 30 dakikalık sondaj sürecinden sonra
RelaxoPet © PRO otomatik olarak izleme moduna geri döner. Mikrofonlar hayvanın daha fazla
veya sürekli sesini algıladığı anda, 30 dakikalık sondaj süreci yeniden başlar.
NOISE-MOTION işlevi nasıl açılır
NOISE-MOTION işletimi için sadece seçici anahtarı etkinleştirin (bkz. Sayfa 13).
Ek bir çalıştırma gerekli değildir. Bu, Açma-Kapatma işlevinin yerini alır.
Oda tespiti hemen başlar. Bununla birlikte, sesli veya duyulamaz mod arasında seçim yapabilirsiniz, bu sayede sahibi olmadığında sesli modu tavsiye ederiz. NOISE-MOTION modunda,
ses ayarı bozuk. Ses modülünü kapatmak için, NOISE MOTION seçme anahtarını kapatmanız
yeterlidir.
NOISE-MOTION‘u yalnızca evcil hayvanınız evde yalnızken kullanmanız gerektiğini unutmayın.
Arızalara neden olabileceğinden yabancı sesleri (TV / radyo gibi) kapatın.

Lütfen RelaxoPet © PRO ses modülündeki iki yüksek hassasiyetli mikrofonu kapatmayın!
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PRO işlevi TIMER
Bir bakışta PRO TIMER
PRO TIMER böyle çalışır
RelaxoPet © PRO hayvan rahatlama eğitmeninde iki sonikasyon döngüsü arasından seçim yapabilirsiniz. Ses modülü kesintisiz olarak 4 saat veya sürekli olarak kullanılabilir.
Hırslı evcil hayvan sahibi böylelikle sondaj zamanlarını gerektiği gibi seçebilir.
PRO zamanlayıcıyla birlikte NOISE-MOTION işlevini kullanma
Önce PRO TIMER etkinleştirin, ardından eğiticiyi AÇMA düğmesini kullanarak başlatın ve
ardından NOISE MOTION sensörünü açın.
4 saatlik zamanlayıcı sona erdikten sonra, ses modülü otomatik olarak NOISE-MOTION izleme
moduna geçer ve stres faktörleri algılandığında 30 dakika süreyle tekrar açılır.
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Taşıma ve Seyahat
RelaxoPet © ile Güvenli Yolculuk
Yolculuğun başlamasından yaklaşık 15-30 dakika önce ses süresiyle başlayın. Üniteyi taşıma
kutusunun yanına kurun, böylece hayvanınız ses modülüne erişemez.
Araba taşımacılığında RelaxoPet © PRO
RelaxoPet © PRO‘yu tüm yolculuklar sırasında güvenli bir şekilde araca takın ve ani frenleme veya
kaza durumunda düşmüyorsa dikkatli olun.
RelaxoPet © PRO‘nun seyahate çıkmadan önce tamamen şarj edildiğini veya taşıma sırasında
USB şarj bağlantı noktasını kullandığınızı unutmayın.
Kullanışlı bir aksesuar olarak RelaxoPet © BAG’i taşınma esnasında öneririz.
Hava Yolculuğunda RelaxoPet © PRO
Seyahate çıkmadan önce havayoluyla iletişime geçin ve uçuş sırasında RelaxoPet © PRO‘yu
kullanmak istediğinizi belirtin.
Çok sayıda havayolu ve çeşitli nakliye koşulları nedeniyle, havayolunun RelaxoPet © PRO ile
ulaşımı tolere edeceğini garanti edemeyiz.

RelaxoPet© BAG

Tüm uluslararası seyahatlerden önce ilgili gümrük ve ulusal
koşulları hakkında bilgi alın.
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Lityum İyon Pilin
Entegre lityum iyon pilin doğru kullanımı
RelaxoPet © PRO ses modülünü kullanmadan önce tam olarak şarj etmeniz, yerleşik lityum iyon
pilin tam kapasitesi için önemlidir.
Şarj seçenekleri RelaxoPet © PRO Ses Modülü:
RelaxoPet © PRO, uzun bir çalışma ömrüne sahip dahili bir şarj edilebilir pile sahiptir ve birlikte
verilen USB şarj kablosuyla bir USB bağlantı noktasına şarj edilebilir.
Şarj süresi 30-90 dakikadır (USB güç voltajına bağlı olarak.)
Ses modülünü bir aracın 12V bağlantısında seyahat ederken veya taşırken, kullanım sırasında
kalıcı olarak bağlanabilir.
DİKKAT!
Patlamaya neden olabileceğinden pili ateşe veya ısıtıcıya koymayın. Pili mekanik sıkma veya
kesme yoluyla atmayın.
Pili, pilin patlamasına veya yanıcı sıvı veya gazların sızmasına neden olabilecek son derece
yüksek sıcaklıklı bir ortama yerleştirmeyin.
Pili, pilin patlamasına veya yanıcı sıvı ve gazların sızmasına neden olabilecek son derece düşük
basınçlı bir ortama yerleştirmeyin.
1. Ürünün normal çalışma sıcaklığı aralığı 0 - 45° C
2. Ürün şarj koruma sıcaklık aralığı 0 - 45° C
3. Ürün saklama ve nakliye sıcaklık aralığı -20 - 40° C
4. Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek 86 kPa‘nın altındaki hava
basıncından daha düşük olmayın.
Avrupa Birliği‘nde elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının imhası.
Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır, bunun yerine eski cihazı elektrikli ve elektronik
ekipman için bir geri dönüşüm toplama noktasında bırakın. Eski ekipmanınızın ayrı toplanması
ve geri dönüştürülmesi, hammaddeden tasarruf etmenize yardımcı olur ve geri dönüşüm, insan
sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar. Eski ekipmanınızı geri dönüştürülmek üzere nereye iade
edebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için yerel yönetiminizle, evsel atık diposal servisinizle
veya ürününüzün satış noktasıyla iletişime geçin.
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Uygulama Tipleri & Genel Sorular
Lütfen listelenen tüm örneklerin cinse ayrı ayrı uyarlanması gerektiğini
unutmayın.

ÖRNEK

ÇÖZÜM

Kuşum RelaxoPet © PRO‘e başlangıçta
tepki vermiyor veya bundan kaçınıyor.
Ben yanlış bir şey mi yaptım?

Aslında, hayvanın gevşeme sesini „rahatsız edici“ olarak algılamasıyla,
ultrasonik ışınlamanın başlangıcında hayvanın aşırı tepkisine gelebilir. Ancak bu aşırı tepki, birkaç günlük kullanımdan sonra ortadan kalkacaktır.
Lütfen alıştırma aşaması için ipuçlarını dikkate alın (bkz. Sayfa 7).

Harici frekansların ters etki yaratan bir
etkisi var mı (TV, radyo, müzik vb.)?

Örneğin radyo dalgaları veya televizyon,RelaxoPet © PRO‘in frekans
ses dalgaları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir, çünkü bu, ses
dalgalarının frekans aralıklarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, „sessiz“ ses türünü seçmenizi öneririz.

Sessiz modda gürültü veya çatırtı duyabiliyorum. Cihazım arızalı mı?

Çıtırtı veya gürültü bir eksikliği temsil etmez, daha çok sık, biriken ses
parçalarının bir kalite özelliğidir.

Çok hayvanlı bir evde aynı anda birkaç
RelaxoPet © PRO cihazını kullanabilir
miyim?

Aynı anda birkaç RelaxoPet © PRO eğitmeni kullanıldığında, ses çakışması
ve gevşemede azalma meydana gelemez. Bununla birlikte, gevşeme,
çoklu sonikasyonlarla daha da derinleştirilebilir.

Kuşumuzu yanımıza almak istiyoruz
seyahatlerimiz. RelaxoPet © PRO, evcil
hayvanımın yolculuğunu veya uçuşunu
kolaylaştırabilir mi?

RelaxoPet © PRO‘i araba, otobüs veya tren yolculuğu sırasında kolayca
kullanabilirsiniz. RelaxoPet © PRO güvenliğini arabanın arka yan rafına
yerleştirin veya RelaxoPet © Çantasını kullanın. RelaxoPet © PRO, uçuş
sırasında da kullanılabilir. Lütfen havayolunu önceden bilgilendirin.

RelaxoPet © PRO‘i güç kaynağına kalıcı
olarak bağlayıp aynı anda kullanabilir
miyim?

Ses modülü, elektronik aşırı yük ve aşırı şarj koruması ile donatılmıştır. Kalıcı
bir şarj, pil kapasitesini etkileyebilir. Bu nedenle pil modunda kullanmanızı
tavsiye ederiz.
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Küçük Hata Analizleri
Tüm RelaxoPet © ürünleri en yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.
Burada listelenmemiş bir hata oluştuysa, lütfen service@relaxopet.com adresinden müşteri
hizmetlerimize hata açıklamasını belirterek e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.
Cihaz, tüm elektromanyetik alan (EMF) standartlarına uygundur. Mevcut bilimsel bilgilere göre, uygun şekilde
ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanılması koşuluyla cihazın kullanımı güvenlidir. Diğer herhangi bir
cihazda olduğu gibi, iyi bir sonuç için doğru kullanım temel bir gerekliliktir.

Problem

OLASI SEBEP

ÇÖZÜM

Beyaz LED Yanmıyor

• Pil şarj edilmemiştir.
Cihazın şarjlı olup olmadığını ve
•Aç/Kapa anahtarı etkinleştirilmedi açma / kapama düğmesine basılmış
olup olmadığını kontrol edin.

Beyaz LED Yanıyor ama ses
duylmuyor

• Seçici anahtar yanlış modda

Duyulabilir ses seviyesi üzerindeki
seçme anahtarına basın

Kedi Rahatlamaz

• Cihazın yanlış kullanımı
• Veteriner Hastalığı

Sayfa 14 -16 okuyun
Veterinerinize danışın veya hayvan
eğitmeniniz

Sarı LED Yanıyor ama ses
duylmuyor

• PRO zamanlayıcı seçme anahtarı Zamanlayıcı seçme anahtarını TIMER
etkinleştirilir ve cihaz 4 saat dinlenme konuma getirin.
modunda kalır

Pil kırmızı yanıyor

• Pil kapasitesi %20’den az

Cihazı şarj edin

Cihaz kapanmıyor

• NOISE-MOTION modu etkin

sola doğru gürültü hareketi seçme
anahtarını devre dışı bırak
(bakınız sayfa 12)
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