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Ta izdelek je namenjen izključno
za uporabo pri psih in mačkah.

RelaxoPet EASY ni nadomestilo za
veterinarsko diagnozo in zdravljenje
pri boleznih.

Če ima vaš ljubljenček zdravstvene težave,
se posvetujte z veterinarjem.

Ta priročnik vsebuje podroben opis ter navodila za uporabo RelaxoPet EASY za
pse in mačke.

Namen tega priročnika z navodili je, da vam pomaga pri še posebej učinkoviti uporabi
RelaxoPet EASY, ki je odlična izbira za vašega ljubljenčka.

Pred uporabo RelaxoPet EASY natančno in v celoti preberite navodila za uprabo in jih
upoštevajte.

Dodatne informacije o naših izdelkih lahko najdete na našem spletnem mestu
www.relaxopet.com ali nas kontaktirajte po e-pošti.

Pakirna enota:

Hvala, ker ste izbrali RelaxoPet EASY.

HVALA

•  Trenažer za sprostitev živali RelaxoPet EASY
•  USB polnilni kabel RelaxoPet
•  Hitra navodila za uporabo.

Pomembno opozorilo:
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= Priporočila = Pomembno!

Stran 1 Hvala

Stran 2 Vsebina

Stran 3 Splošna varnostna navodila

Stran 4 Splošna varnostna navodila

Stran 5 Področja uporabe

Stran 6 Opis funkcije

Stran 7 Aplikacija | Faza aklimatizacije

Stran 8 Aplikacija | Po fazi aklimatizacije

Stran 9 Aplikacija | Vredno vedeti

Stran 10 Aplikacija | Vredno vedeti

Stran 11 Zvočni modul | funkcijska stikala

Stran 12 Zvočni modul | funkcijska stikala

Stran 13 Zvočni modul | obseg | premor-predvajanje | indikator napolnjenosti

Stran 14 Zvočni modul | LED-funkcije

Stran 15  Transport in potovanja

Stran 16 Litij-ionska baterija

Stran 17 Nasveti za uporabo in splošna vprašanja
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Nevarnost zadušitve! Otroci in živali naj se ne približujejo embalažnemu materialu.

Trenažer se lahko uporablja samo za sprostitev psov in mačk.

Ljudje z izgubo sluha naj RelaxoPet EASY ne nastavljajo preglasno.

Ta trenažer ni namenjen ljudem, (vključno z otroki), z omejeno senzorično oz. mentalno
sposobnostjo ali pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja za uporabo,
razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali prejmejo od
inštruktorjev natančna navodila kako uporabljati trenažer.

Trenažerja ne uporabljajte, če je poškodovan!

Nevarnost okvare sluha zaradi visokih zvočnih frekvenc.

Električne komponente je treba hraniti ločeno od vode in jih je treba zaščititi pred
vlago in ekstremnimi temperaturami.

Če je v opremo prodrla vlaga, se obrnite na vašega trgovca.

Splošna varnostna navodila

Trenažerja ne držite neposredno ob ušesu več kot 15 sekund!
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Ne odstranjujte ali spreminjajte nobenih delov modula. Ne poskušajte ga popraviti sami,
obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

Če imate vprašanja, se obrnite na svojega trgovca.

Zvočnega modula nikoli ne postavljajte na nagnjeno ali neravno površino. Lahko se
se prevrne, pade dol in povzroči poškodbo.

RelaxoPet EASY ni igrača! Pazite, da se otroci ne igrajo s trenažerjem.

RelaxoPet EASY hranite izven dosega otrok!

Poskrbite, da RelaxoPet EASY živali ni dostopen!

RelaxoPet EASY je natančen trenažer. Pazite, da vam ne pade na tla,
izogibajte se udarcem in pretirani sili.

Ne uporabljajte abrazivnih ali praskajočih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino.

Med uporabo ne prekrivajte zvočnega modula ali zvočnika!

Splošna varnostna navodila
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RelaxoPet EASY lahko uspešno pomaga pri izogibanju najrazličnejšim stresorjem.

• nevihte
• ognjemet
• obiski veterinarja

Vedenjske težave, kot so:Stres, ki ga povzroča:

Področja uporabe

• potovanje
• občutek osamljenosti
• sprememba lastništva
• okoljske spremembe

• destruktivno vedenje
• panika
• obsesivna motnja
• nenehno lajanje  psov
• dominantno vedenje
• nenehno praskanje pri mačkah

• agresivnost
• hiperaktivnost
• pomanjkanje socialnega vedenja

• markiranje
• In veliko več.



 

 

 

 

 

  DC 
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Svetlobni kot  90° x 65
Nom. impedenca 4 Ω
Moč zvočnega modula 3 W
Kapaciteta baterije 500 mAh
Čas polnjenja (100%) pribl. 60 minut
Vhodna napetost 3.7 V 600 mA
Polnilna vrata micro USB C

vhod

Tehnični podatki zvočni modul

Tako deluje rešitev za globoko sprostitev pri psih in / ali mačkah

RelaxoPet EASY je bil razvit za nezavedno globoko sprostitev za vse pse in mačke, s svojimi
posebnimi zvočnimi različicami, prilagojenimi občutljivemu sluhu živali (odvisno od
ding on setting) in razvit v tesnem sodelovanju z veterinarji, vedenjskimi terapevti in vzreditelji.

RelaxoPet EASY ni primerljiv s tradicionalno sprostitveno glasbo za živali.
RelaxoPet EASY ne vsebuje samo slišnih, posebej sestavljenih zvočnih valov, temveč tudi
šest dodatnih frekvenc, ki niso zavestno zaznavne s človeškim sluhom.
To so tihi, subliminalni zvočni valovi, ki lahko sprožijo globoko sproščeno, umirjeno stanje
živali.

Poleg tega RelaxoPet EASY ponuja možnost uporabe izbirnega stikala, da v celoti
izklopite zvočne valove, tako da RelaxoPet EASY deluje izključno z neslišnim,
subliminalnimi zvočnimi valovi.

RelaxoPet EASY deluje popolnoma samodejno, učinkovito, ne glede na starost ali pasmo vašega
psa ali mačke, v zaprtih prostorih in na prostem.

RelaxoPet EASY je idealen za potovanja, obiske veterinarjev in v vseh drugih okoljih.
Deluje s pomočjo zmogljive baterije popolnoma neodvisno od izpada električne energije.

Če med slišnimi zvočnimi valovi zaslišite »nenavaden hrup«, to ni okvara, ampak
prej kakovostna značilnost pogostih, deponiranih zvočnih posnetkov.

Opis funkcij
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Prosimo, dajte sebi in svojemu ljubljenčku nekaj časa, da se navadi na to novo vrsto globoke sprostitve.

Prosimo, da najprej opravite obdobje aklimatizacije, nato pa lahko uporabite RelaxoPet EASY
v stresnih situacijah.

Živali potrebujejo več časa, da zmanjšajo stresni hormon Kortizol, kot človek.

Med fazo aklimatizacije priporočamo, da RelaxoPet EASY postavite blizu območja udobja
vašega hišnega ljubljenčka in da ostanete nevtralni in mirni do živali.

Med prvo uporabo RelaxoPet EASY se vzdržite vedenjskih popravkov živali.

Med fazo aklimatizacije izberite zvočni način pri prednastavljeni glasnosti.
Fazo seznanitve lahko izvajamo tudi ponoči.

Praviloma zadostuje 4-5 dni aklimatizacije. Med seznanjanjem se je treba izogibati "motečim
zvokom", kot sta TV ali radio. Odvisno od stopnje stresa živali se lahko obdobje aklimatizacije
individualno podaljša.

Nikoli ne zaženite aplikacije v neposredni povezavi z vznemirljivo izkušnjo/dogodkom.
(izjeme: nevihte / ognjemeti), saj lahko to sproži neželjeno reakcijo in/ali morebiti okrepi
obstoječe težave.

Prosimo, prenehajte z ultrazvočnim predvajanjem vsaj 30 minut pred aktivnim sodelovanjem z
vašo živaljo.

Po fazi globoke sprostitve z RelaxoPet EASY ne začnite takoj s športnimi aktivnostmi z psi, kot so
šolanje, agility, šport, reševanje ali misije iskalnih in službenih psov.

Upoštevajte, da lahko RelaxoPet EASY s svojimi zvočnimi vzorci povzroči tudi pomirjujoče in
globoko sproščeno stanje pri ljudeh. RelaxoPet EASY ni mišljen kot nadomestilo
za živalim prijazno vzgojo in rejo.

Prvi koraki - Nasveti za aklimatizacijo in uporabo

Aplikacija | Faza aklimatizacije
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Po fazi aklimatizacije (glejte stran 8) lahko RelaxoPet EASY uporabljate redno in v
različnih stresnih situacijah.

Izbiro neslišnih, subliminalnih frekvenc zvočnih valov, priporočamo,  šele po fazi
spoznavanja- aklimatizacije.

Pozicioniranje RelaxoPet EASY
Postavite RelaxoPet EASY v zaprtih prostorih v radiju maks. 5 m / na prostem maks. 3 m (glej sliko
spodaj). Postavite ga v glavno bivališče psa ali mačke ter pazite, da RelaxoPet EASY ni v dosegu
vašega ljubljenčka.

Poizkusite začeti sonikacijo približno 30 minut, preden pride do stresne situacije.

V nepredvidljivih situacijah, kot je  obisk veterinarja, lahko trenažer vklopite med
stresno situacijo ali v okolju, kjer lahko pride do stresne situacije.

Tako kot v fazi aklimatizacije, prekinite ultrazvočno oddajanje vsaj 30 minut pred
dejavnostjo z vašim ljubljenčkom.

V zaprtih prostorihNa prostem

Redna uporaba

Aplikacija | Po fazi aklimatizacije
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Stanje globoke sprostitve
je odvisno od začetne stresne situacije in zvočnih intervalov pri živalih. Vsako začetno obdobje
sprostitve je drugačno in lahko traja več dni, dokler niso vidni prvi rezultati.

Čas sondiranja / intervali sondiranja
so lahko do 4 ure na dan. Dolgotrajnejši intervali sonikacije so
povsem neškodljiv, vendar se mu je treba izogibati zaradi pomembnosti dejavnosti in aktivnosti.

Nastavitev glasnosti
Upoštevajte, da žival  sliši do 30-krat bolje kot človek. Privzeta nastavitev ob zagonu sistema
RelaxoPet EASY zadostuje za normalen hrup okolice.

Po potrebi uporabite gumba (+/-), da prilagodite glasnost zahtevanemu okolju in hrupu.

Različne sobe
Če se RelaxoPet EASY uporablja v različnih prostorih (npr. v dnevni sobi danes in v kuhinji
jutri), je morda smiselno, odvisno od občutljivosti živali in stopnje
dejavnikov stresa, za izvedbo faze aklimatizacije v različnih prostorih zaporedno.

Vredno vedeti in dodatne informacije:

Aplikacija | Vredno vedeti
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Ljubljenček ostane sam
Ljubljenčka skupaj z RelaxoPet EASY pustite samega šele PO fazi aklimatizacije.

V ta namen lahko uporabite slišno ali neslišno zvočno valovanje v vaši odsotnosti.

Po fazi aklimatizacije podaljšajte svojo odsotnost skupaj z
RelaxoPet EASY počasi.

Vendar vedno začnite z vsaj 30 minutami predhodne
sonikacije - vsaka odsotnost!

Kljub globoki sprostitvi živali nikoli ne puščajte samih dlje, kot je potrebno.
RelaxoPet EASY ne služi za podaljšanje odsotnosti.

Živalsko tujerodno okolje
V vseh tujih okoljih priporočamo uporabo le slišnih zvočnih valov.

Celoletno bivanje na prostem
V primeru celoletnega vzdrževanje na prostem je lahko ultrazvočno oddajane do 8 ur na dan.
S to posebno obliko vzdrževanja bodite pozorni, da postavite RelaxoPet EASY
čim bolj na sredino gibalnega področja.
Zaščitite RelaxoPet EASY na prostem pred vplivi okolja, kot so vlaga, umazanija ali vročina.

Nevihta / ognjemet
V primeru nenadnih dogodkov, kot so nevihte in ognjemeti, se glavno območje zadrževanja
živali lahko spremeni. Uporabite RelaxoPet EASY skupaj z zvočnimi valovi
neposredno v izbranem okolju, kjer se vaš ljubljenček udobno počuti.

Vredno vedeti in dodatne informacije:

Aplikacija | Vredno vedeti
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Stikalo za vklop-izklop

Prosimo, vklopite ali izklopite napravo

Izbirno stikalo na levi: Nastavitev vklopljena

Izbirno stikalo desno: izklop

Izbirno stikalo zvočni valovi

Prosimo izberite izbirno funkcijo (neslišno | slišno)
pred ali med delovanjem

Izbirno stikalo na levi: nastavitev zvoka

Izbirno stikalo desno: nastavitev neslišno

Izbira živali

Prosimo izberite vrsto živali

Izbira levo : nastavitev za pse

Izbira desno : nastavitev za mačke

Trenažer RelaxoPet EASY za sprostitev živali

Zvočni modul | funkcijska stikala
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Stranska nadzorna plošča

Z (+) se glasnost poveča, z (-) pa zmanjša

Ob zagonu je pred nastavljena srednja glasnost

Trenažer RelaxoPet EASY za sprostitev živali

Zvočni modul | funkcijska stikala
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RelaxoPet
brezplačna
kontrolna
aplikacija.

Nastavitev glasnosti
Glasnost je nastavljiva v 15 korakih, pri čemer je glasnost
pred nastavljena. Ob začetku je vedno srednji obseg glasnosti.

Zaščita baterije

Vgrajena zaščita baterije  samodejno izklopi RelaxoPet EASY
po 240 minutah uporabe.

LED za stanje delovanja/polnjenja

Zelene LED lučke s simbolom baterije prikazujejo trenutno stanje napolnjenosti med delovanjem:
1 LED = 20 %, 2 LED = 60 %, 3 LED = 100 %
Pri manj kot 20 % napolnjenosti baterije se zadnja zelena LED spremeni iz zelene v
rdečo, kar nakazuje, da je RelaxoPet EASY  potrebno takoj napolniti.

Med polnjenjem LED diode utripajo zeleno
- če je baterija napolnjena več kot 20 %, bo prva svetleča dioda trajno svetla zelena in

druga LED dioda bo utripala
- če je baterija napolnjena več kot 60 %, ostaneta prvi dve lučki LED trajno zeleni in

tretja LED dioda utripa zeleno
- ko je baterija popolnoma napolnjena, vse LED diode utripajo zeleno

Zvok | Zaščita baterije | Indikator napolnjenosti

Zvočni modul
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Nova različica izdelka RelaxoPet EASY ima veliko
število optičnih LED zaslonov na strani naprave.

LED-med delovanjem
Modra LED lučka označuje, da je RelaxoPet EASY vklopljen na
delovanje.

LED-med polnjenjem
Zelene LED lučke prikazujejo trenutno stanje napolnjenosti
baterije med delovanjem (glejte stran 14).

LED-funkcije

Med delovanjem ne prekrivajte zvočnega modula ali zvočnika!

Zvočni modul



RelaxoPet© BAG
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Upoštevajte ustrezne običaje in državo
pred vsemi mednarodnimi potovanji.

Začnite s trajanjem zvoka približno 15-30 minut pred začetkom potovanja. Nastavite trenažer
v bližini transportnega boksa, tako da vaša žival ne more dostopati do zvočnega modula.

RelaxoPet EASY v avtomobilskih prevozih
RelaxoPet EASY varno namestite v vozilo med vsemi vožnjami in na
varno mesto v primeru nenadnega zaviranje ali nesreče.

Zagotovite, da je RelaxoPet EASY popolnoma napolnjen, preden se odpravite na
potovanje, ali pa uporabite USB polnilec za polnjenje med transportom.

Kot uporaben pripomoček za popoln transport vam ponujamo torbo RelaxoPet.

RelaxoPet  EASY med letalskimi potovanji
Pred potovanjem se obrnite na letalsko družbo in poudarite, da želite med
potovanjem uporabljati RelaxoPet EASY.

Zaradi velikega števila letalskih prevoznikov in različnih pogojev prevoza ne moremo jamčiti,
da letalski prevoznik dovoljuje prevoz z RelaxoPet EASY.

Varno potovanje z RelaxoPet

Transport in potovanja
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Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme v Evropski uniji.

Tega izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Namesto tega pustite staro
napravo na enem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in
recikliranje vaše stare opreme pomaga prihraniti surovine in zagotoviti, da pri recikliranju varujeta
zdravje ljudi in okolja. Za več informacij o tem, kje lahko vrnete staro opremo v recikliranje, se
obrnite na lokalno upravo, zbirno mesto gospodinjskih odpadkov- storitev odlaganja ali na
prodajnem mestu vašega izdelka.

Za polno zmogljivost vgrajene litij-ionske baterije je pomembno, da popolnoma napolnite
RelaxoPet EASY zvočni modul pred uporabo, da dobite polno zmogljivost vgrajenega.

Možnosti polnjenja RelaxoPet EASY zvočni modul
RelaxoPet EASY ima vgrajeno polnilno baterijo z dolgo življenjsko dobo in se lahko
polni prek priloženega polnilnega kabla USB. Čas polnjenja je 30-90 minut
(odvisno od napajalne napetosti USB).

Med potovanjem ali prevažanjem zvočnega modula v 12 V priključku vozila, je lahko
med uporabo trajno priključen.

POZOR!

Baterije ne postavljajte direktno na sonce, vročini, ognju ali peči za ogrevanje.
Lahko povzročil eksplozijo. Ne obdelujte baterije z mehanskim iztiskanjem ali rezanjem.

Baterije ne postavljajte v okolje z izjemno visoko temperaturo, ker lahko povzroči, da
baterija eksplodira ali iztečejo vnetljive tekočine ali plini.

Baterije ne postavljajte v okolje z izjemno nizkim tlakom, ki lahko povzroči okvaro baterije,
eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine in plinov.

1. Običajno delovno temperaturno območje izdelka je 0–45 °C

2. Temperaturno območje zaščite pred polnjenjem izdelka je 0–45 °C

3. Temperaturno območje skladiščenja in transporta izdelka je -10 - 40°C

4. Zračni tlak ne sme biti nižji od 86 kPa, kar lahko povzroči eksplozijo ali
uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Pravilno ravnanje z integrirano litij-ionsko baterijo

Litij-ionska baterija
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Pričeli smo z uporabo in moj pes se ne odziva
na RelaxoPet, ali se mu izogiba.
Sem naredil kaj narobe?

Pravzaprav lahko na začetku pride do pretirane reakcije živali na
ultrazvočno oddajanje, s čimer žival zazna sprostitev-zvok,
kot "moteče". Vendar bo ta pretirana reakcija izginila po
nekaj dneh uporabe. Upoštevajte nasvete za fazo aklimatizacije (str. 7).

Ali imajo zunanje frekvence kontra produktiven
učinek (TV, radio, glasba itd.)?

V tihem načinu lahko slišim zvoke ali
klikanje.
Ali je moj trenažer pokvarjen?

Ali lahko uporabljam več trenažerjev RelaxoPet EASY
hkrati v gospodinjstvu z več živalmi?

S seboj bi radi vzeli svojega psa na naša
potovanja. Ali lahko RelaxoPet EASY mojemu
ljubljenčku olajša potovanje ali let?

Ali lahko RelaxoPet EASY trajno
priključim na napajanje in ga uporabljam
ob istem času?

Radijski valovi ali televizija, na primer, nimajo vpliva na
frekvenco zvočnih valov RelaxoPet, saj gre za
razliko med frekvenčnimi območji zvočnih valov. Priporočamo,
pa, da izberete vrsto zvoka „tiho“.

Prasketanje ali hrup ne predstavljata pomanjkljivosti ali okvare,
temveč gre za pogosto značilnost, deponiranih zvočnih posnetkov.

Pri uporabi ne more priti do prekrivanja zvoka in zmanjšanja sprostitve
ob uporabi več trenažerjev  RelaxoPet hkrati. Vendar pa se sprostitev lahko
dodatno poglobi z več ultrazvočnimi obdelavami.

Zvočni modul je opremljen z zaščito pred elektronsko
preobremenitvijo. Trajno polnjenje lahko vpliva na kapaciteto
baterije. Zato priporočamo
uporabo v baterijskem načinu.

RelaxoPet lahko preprosto uporabljate med vožnjo z avtomobilom,
avtobusom ali vlakom. Postavite RelaxoPet varno na zadnji
stranski polici avtomobila ali uporabite RelaxoPet torbo. RelaxoPet lahko uporabljate
tudi med letom. Prosimo pa, da obvestite letalsko družbo vnaprej.

Upoštevajte, da je treba vse navedene primere individualno prilagoditi
živalski vrsti in pasmam.

PRIMER REŠITEV

Nasveti za uporabo in splošna vprašanja
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Ta trenažer je v skladu z vsemi standardi elektromagnetnega polja (EMF). Glede na trenutna znanstvena spoznanja,
je trenažer  varen za uporabo, če z njim ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku.
Kot pri vsakem drugem trenažerju je pravilno ravnanje bistven pogoj za dober rezultat.

Modra  LED lučka ne sveti Preverite, če je trenažer napolnjen
(glej stran 14)

Preverite, če ste vklopili trenažer
(glej stran 12)

Po 240 minutah predvajanja
se vklopi sistem za
zaščito baterije

• Baterija ni napolnjena

• Stikalo za vklop/izklop ni aktivirano

• Aktiviral se je sistem za zaščito
  baterije

Ni avdio zvoka

Zelene LED diode ne svetijo

Sveti rdeča led lučka

Moj ljubljenček se ne sprosti

• Napačna izbira funkcije Pritisnite izbirno stikalo na slišno
glastnost (glej stran 12)

• Baterija ni napolnjena Vklopite trenažer na polnjenje
(glej stran 14)

• Moč baterije je pod 25% Vklopite trenažer na polnjenje
(glej stran 14)

• Napačna uporaba trenažerja
• Bolezenski vzrok

• Velika oddaljenost

Preberite strani 8-11
Posvetujte se s svojim
veterinarjem
Postavite trenažer na primerno
oddaljenost (glej stran 9)

Vsi izdelki RelaxoPet so izdelani po najvišjih standardih kakovosti.
Če je prišlo do napake, ki ni navedena tukaj, nas kontaktirajte po e-pošti na našo službo za stranke na
service@relaxopet.com z navedbo, ki opisuje napake.

težava možen vzrok rešitev

Odpravljanje težav
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