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ÚČEL UŽITÍ PŘÍPRAVKU
Veterinární technický prostředek elektronický repelent Arpalit®
Dog je vhodný pro psy všech velikostí a každého věku. Používá
se i pro starší a slabá zvířata náchylná k nemocem, pro štěňata,
v době laktace i pro zvířata pobývající v domácnosti.
Veterinární technický prostředek elektronický repelent Arpalit®
Dog se připne na obojek otvorem směrem k tělu zvířete. Elektronický repelent obsahuje mikročip, který vydává ultrazvukové
impulzy o frekvenci 40 kHz neslyšitelné pro člověka a zvíře. Krátké
ultrazvukové impulzy ruší a odpuzují parazity v okruhu 3 metrů od
zvířete a tím brání napadení.
Účinnost elektronického repelentu Arpalit® Dog neklesá ve vlhku
a dešti, ale před koupáním zvířete se musí odložit.
Elektronický repelent Arpalit® Dog se doporučuje používat především v období nejvyššího výskytu parazitů (březen–říjen).
Po nasazení elektronického repelentu na obojek zvířete se sníží
výskyt parazitů v závislosti na počátečním zamoření zvířete.
K výraznému snížení výskytu parazitů dochází po 7 dnech od
nasazení elektronického repelentu. U zvířat s významným výskytem parazitů se doporučuje, zejména v počáteční fázi vysokého
zamoření parazity, zkombinovat elektronický repelent Arpalit®
Dog s antiparazitárními přípravky (Arpalit Neo® sprej, mechanický
rozprašovač, pěna). Po 35 dnech od nasazení se, obvykle, na těle
zvířete parazité nevyskytují. Tento stav setrvává po dobu účinnosti
elektronického repelentu 10 měsíců od první aktivace.
Elektronický repelent Arpalit® Dog je neškodný pro lidi i zvířata,
není toxický, je bez zápachu.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Vyjměte přístroj z obalu a odstraňte červenou pojistku. Po zablikání LED světla se zařízení aktivuje. Po aktivaci elektronického
repelentu je odhadovaná životnost baterie 1 rok. Elektronický
repelent Arpalit® Dog upevněte jako přívěšek na obojek zvířete.

Otvor s mřížkou, odkud jsou ultrazvukové vlny vydávány, musí
směřovat k tělu zvířete.
Pro kontrolu funkce elektronického repelentu vsuňte špendlík do
pravého otvoru na přední straně a stiskněte ho. Pokud se ozve
slabý zvuk, výrobek je funkční.Elektronický repelent Arpalit® Dog
elektronický repelent napájí lithiová baterie, kterou nelze vyměnit.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zařízení je malé, dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci u malých
dětí. Chraňte elektronický repelent Arpalit® Dog před poškozením
v přítomnosti jiných zvířat. Chraňte před potopením ve vodě.
Neotevírejte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
DOBA POUŽITELNOSTI
Použitelnost po aktivaci 10 měsíců – aktivace možná nejpozději
26 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.
ZPŮSOB A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
v suchém prostředí při teplotě 5–25 °C.
LIKVIDACE OBALŮ
Likvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu.
EVIDENČNÍ ČÍSLO
VTP/002/14-C
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SK
NÁZOV VETERINÁRNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY:
Arpalit Dog elektronický repelent
VÝROBCA:
Olan Srl, Via Marconi 39, 208 12, Limbiate, Taliansko.

vať k telu zvieraťa. vložte špendlík do pravého otvoru na prednej
strane a stlačte ho. Ak sa ozve slabý zvuk, výrobok je funkčný.
Elektronický repelent Arpalit Dog je napájaný lítiovou batériou,
ktorú nie je možné vymeniť.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA:
Aveflor, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika.

UPOZORNENIE
Zariadenie je malé, venujte zvýšenú pozornosť, keď s ním manipulujú malé deti. Chráňte elektronický repelent Arpalit Dog pred
poškodením v prítomnosti iných zvierat. Chráňte pred potopením
vo vode. Neotvárajte. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT
Pes.

LIKVIDÁCIA ODPADOV
Likvidujte v zbere nebezpečného odpadu.

POPIS VET. PRÍPRAVKU
Elektronický repelent kruhového tvaru, ktorý vydáva ultrazvukové impulzy o frekvencii 40 kHz, červená poistka, lítiová batéria.
CHARAKTERISTIKA: Veterinárna technická pomôcka, elektronický
repelent Arpalit Dog je vhodný pre psov všetkých veľkostí a každého veku. Používa sa aj pre staršie a slabé zvieratá náchylné
k chorobám, pre šteňatá, v čase laktácie aj pre zvieratá, ktoré
bývajú v domácnosti. Veterinárna technická pomôcka, elektronický
repelent Arpalit Dog, sa pripne na obojok otvorom smerom k telu
zvieraťa. Elektronický repelent obsahuje mikročip, ktorý vydáva
ultrazvukové impulzy o frekvencii 40 kHz nepočuteľné pre človeka
a zviera. Krátke ultrazvukové impulzy rušia a odpudzujú parazity
v okruhu 3 metrov od zvieraťa a tým bránia napádaniu. Účinnosť
elektronického repelentu Arpalit Dog neklesá vo vlhkosti a daždi,
ale pred kúpaním zvieraťa sa musí odložiť. Elektronický repelent
Arpalit Dog sa odporúča používať najmä v období najvyššieho
výskytu parazitov (marec–október). Po nasadení elektronického
repelentu na obojok zvieraťa sa zníži výskyt parazitov v závislosti
od počiatočného zamorenia zvieraťa. K výraznému zníženiu výskytu
parazitov dochádza po 7 dňoch od nasadenia elektronického repelentu. U zvierat s významným výskytom parazitov sa odporúča, najmä v počiatočnej fáze vysokého zamorenia parazitmi, skombinovať
elektronický repelent Arpalit Dog s antiparazitárnymi prípravkami
(sprej Arpalit Neo, mechanický rozprašovač, pena). Po 35 dňoch
od nasadenia sa, zvyčajne, na tele zvieraťa nenachádzajú parazity.
Tento stav zotrváva po dobu účinnosti elektronického repelentu,
10 mesiacov od prvej aktivácie. Elektronický repelent Arpalit Dog
je neškodný pre ľudí a zvieratá, nie je toxický a je bez zápachu.

VEĽKOSŤ BALENIA
1 ks.

SPÔSOB POUŽITIA
Vyberte prístroj z obalu a odstráňte červenú poistku. Po zablikaní
LED svetla sa zariadenie aktivuje. Po aktivácii elektronického repelentu je odhadovaná životnosť batérie 1 rok. Upevnite prívesok
elektronického repelentu Arpalit Dog na obojok zvieraťa. Otvor
s mriežkou, odkiaľ sú ultrazvukové vlny vydávané, musia smero-

SPÔSOB UCHOVÁVANIA
Uchovávať v suchom prostredí pri teplote 5–25 °C. Mimo dohľadu
a dosahu detí.
ČAS POUŽITEĽNOSTI
Použiteľnosť po aktivácii 10 mesiacov - aktivácia je možná najneskôr 26 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
OZNAČENIE
Len pre zvieratá.
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