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FroliCat  Pounce  Kullanım Kılavuzu 
Önemli  Güvenlik  Bilgileri : 

Notice  sadece güvenli kullanım ve uygulamaları açıklar, kişisel kazalarla veya yaralanmalarla bir ilgisi yoktur. 

 
 

-Küçük Çocuklardan Uzak Tutunuz. 

* FroliCat Pounce bir çocuk oyuncağı değildir. 

* Sizin gözetiminiz olmadan çocuğunuzun evcil hayvanınızla birlikte bu ürünle oynamasına izin vermeyin. 

*  Ürünün durumunu ( hasara uğrama, kırılma, bozulma)  sürekli olarak gözetleyin. 

*  Evcil hayvanınızda bu ürünle oynamaktan dolayı beklenmedik davranış bozuklukları gözlemlerseniz, bu ürünü 
kullanmaktan derhal vazgeçin. 

*Evcil hayvanınız bu ürünle oynarken ona iyi davranıp güzel sözler söylemeniz hatta onu kucaklayıp  sevmeniz evcil 
hayvanınızı daha da cesaretlendirip şevke getirecektir. Bu konuda veterinerinize danışabilirsiniz. 

 

 

 Pillerin Yerleştirilmesi  
1.  Pillerin yerleştirildiği kapak ürünün alt kısmındadır. 

2. 3 adet AA pil ile çalışır. ( Satın aldığınız Pounce  kolisi  pilleri  içermez) 

3. Pillerin konulacağı kapağı açınız ve yerleştiriniz. 

4.  Pilleri yerleştirdikten sonra kapağını kapatınız.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Önemli Özellikleri :         

* Kediniz elektronik fareyi yakalamak için farenin döndüğü yol etrafında koşuşturur. 

* Ne yapacağı belli olmayan hareket sistemi kedinizin dikkatini sürekli üstünde tutar. 

* 4 hız ayarı vardır. 

* Otomatik olarak 10 dakika sonra kendini kapatır veya  Aç/Kapa düğmesiyle ne zaman isterseniz 
kapatabilirsiniz. 

* 3 adet AA pil ile çalışır. ( Satın aldığınız Pounce  kolisi  pilleri  içermez) 

 

 

Aşağıdaki Kuralları Yerine Getiriniz. 

1. Yeni ve eski pilleri bir arada kullanmayınız. 

2. Normal alkalin pillerle şarjlı pilleri birbirine karıştırmayın. 

3. Belirtildiği gibi aynı tarz pilleri kullanın. 

4. Tükenmiş pilleri yenisiyle en kısa sürede değiştirin. 

 

Compliance 
This equipment has been tested and found to comply with the EU 
Electromagnetic Compatibility. Unauthorised changes or modifi cations 
to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation could 
void the user’s authority to operate the equipment, and void the warranty. 
This product is in compliance with the provisions of the EMC directives. The 
Declaration of Conformity documents can be found at: 
www.FroliCat.com/declarations-of-conformity. 
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Garanti:  

2 Yıl  Sınırlı Garanti: 

2-YIL SINIRLI GARANTİ SADECE TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ALDIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR. 
Bu ürün mühendislik harikası olarak sizin memnuniyetiniz için çok özenle üretilmiştir. Kullanmadan önce , lütfen kullanım 
kılavuzundaki tüm talimatları okuyunuz. IRM Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti , bu ürünü ve tüm parçalarını garanti eder, bu 
yüzden aşağıda belirttiklerimiz dışında, sadece satış noktalarımızdan alışveriş yapan gerçek müşterilerimizin ürünleri, alındığı 
günden itibaren garanti süresince, işçilik hatası ve hatalı parçalara karşı garantilidir ve ücretsiz değiştirilir. 
 
A. Bu iki yıl sınırlı garanti , garanti süresince geçerlidir ve işçilik hataları ve arızalı parçaların değişimini öngörür. Bu garanti 
,hatalı kullanmaktan, kötü kullanmaktan ihmal ,ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı, resmi olmayan (izni olmayan) parçaların 
değiştirilmesi veya kullanılmasından dolayı, FroliCat  için uygun olmayan bir elektrik voltajının kullanılması sonucu oluşabilecek 
hasarları kapsamaz. 
 
B. Eğer ürün hasarlı veya özürlü bir ürün ise, IRM Dış Tiç.Ltd.Şti , tüketicinin hatalı parçasını hiç bir ücret almadan değiştirir. 
Tüketiciden bu değişim esnasında servis ücreti alınmayacaktır. Üründe hatalı bir parça bulunduğunda lütfen 0212 526 2077 
nolu telefondan arayınız. Yeni parça en kısa zamanda servisimiz tarafından tüketiciye ulaştırılacaktır. Hatalı parçayı lütfen gelen 
servis elemanına veriniz. Eğer tüketici değiştirilecek parçada herhangi bir tamir veya değişiklik yaparsa , Garanti ortadan kalkar 
ve parçanın bedelini öder. İki-Yıl Sınırlı Garanti sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.  
 
C. IRM Dış Tiç.Ltd.Şti. , Kaza veya tabiata bağlı olarak oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Bu ürünün yukarıda bahsedilen 
durumlar için uygulanabilecek ticaret sınırları içerisinde belirlenmiş bir garantisi yoktur. Bu garanti size sadece belirli yasal hakları 
vermektedir. 

 

• Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market 
Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland 
• Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA 
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