
Mulţumim că aţi ales RelaxoDog©. 
 
 
Acest manual va oferă o descriere detaliată a modului de utilizare şi operare a aparatului  
RelaxoDog©. 
Vă va ajuta să utilizaţi RelaxoDog© eficient pentru bunăstarea maximă a căţelului 
dumneavoastră. 
 
Vă rugăm să citiţi manualul cu atenţie şi în întregime înainte de a utiliza  RelaxoDog© şi să-l 
păstraţi pentru referinţe viitoare. 
 
O să găsiţi mai multe informaţii referitoare la produsele RelaxoPet la www.relaxopet.com . 
Pentru întrebări apelaţi serviciul nostru de relaţii cu clienţii la service@relaxopet.com . 
 
Pachetul conţine: 
 
1 Modul de sunet RelaxoDog© 
1 Acumulator RelaxoDog© 
1 Adaptor USB(110-230 V) 
1 Adaptor de călătorie EU/SUA 
1 Cablu de conexiune (negru/alb)  
1 Suport de carcasa (set de călătorie) 
1 CD de aplicaţie 
 
împachetate într-o carcasa exterioară. 
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Zone de aplicare şi aplicaţii 
 
Adio stresului 
 
RelaxoDog© va evita cu succes următorii factori de stres ca: 
Stres de antrenament 
Agresivitate 
Anxietate 
Verificare generală 
Schimbarea stăpânului 
Comportament distructiv 
Proastă purtare 
Artificii 
Tunete 
Panică 
Hiperactivitate 
Comportament social inadecvat 
Comportament de marcare (apărut din senin) 
Probleme de poziţionare 
Frică de călătorii 
Lătrat constant 
Anxietate cauzată de despărţire 
Schimbări ale mediului înconjurător 
Comportament obsesiv-compulsiv 
 
 
Important: 
 
RelaxoDog© este numai pentru căţei. 
 
RelaxoDog© nu este un substitut pentru control veterinar şi tratarea bolilor. 
 
În cazul apariţiei unor probleme de sănătate, consultaţi veterinarul animalului dumneavoastră 
de companie! 
 
 

Descrierea funcţională: 
 
Aşa funcţionează soluţia all-în-one pentru relaxarea profundă a căţelului dumneavoastră 
 
RelaxoDog© este primul şi unicul aparat care oferă o relaxare inconştientă profundă pentru 
toţi căţeii.  A fost adaptat specific pentru auzul sensibil al căţeilor şi a fost proiectat în 
cooperare strânsă cu veterinari, terapeuţi comportamentali şi crescători de câini. 
RelaxoDog© nu se compară cu muzică convenţională pentru relaxarea animalelor deoarece, 
pe lângă undele sonore perceptibile compuse special, RelaxoDog© are 6 melodii înregistrate 
subliminal ce nu pot fi detectate conştient de urechea umană şi care pun căţelul într-o stare 
profund relaxată şi confortabilă. 
 



Pe lângă asta, RelaxoDog© are abilitatea de a suprima în totalitate undele sonore percepute 
de oameni, asta însemnând că RelaxoDog© funcţionează în mod exclusiv cu muzică 
înregistrată inauzibila, tăcută şi subliminală care nu este percepută în mod conştient. 
RelaxoDog© funcţionează în totalitate automat şi eficient, indiferent de vârsta sau rasa 
căţelului dumneavoastră, atât înăuntrul casei cât şi în exteriorul ei. Este companionul ideal 
pentru călătorii şi schimbările mediului, nefamiliare căţelului dumneavoastră. RelaxoDog© 
funcţionează cu o baterie puternică ce nu trebuie conectată la un circuit electric timp de 8 ore. 
 
Folosind acumulatorul inclus, perioada de funcţionare creşte la 36 de ore. 
 
Înaintea oricărui zbor componentele electronice speciale se auto-verifică. După ce auziţi 
undele sonore după pornire şi LED-ul albastru se aprinde, auto-verificarea a avut succes şi 
RelaxoDog© este gata de funcţionare. 
 
Dacă auziţi un “sunet ciudat” în undele sonore, acesta nu este un defect ci o funcţie de 
calitate de frecvenţă înaltă salvată pe pista sonoră. 
 
 
 

Informaţii interesante şi sfaturi importante 
 

Tot ce trebuie să ştiţi despre noul dumneavoastră antrenor de relaxare RelaxoDog© 
 
RelaxoDog© nu este un înlocuitor pentru o atitudine şi o  educaţie prietenoasă a animalelor. 
 
Vă rugăm să va acordaţi dumneavoastră şi animanului dumneavoastră de companie puţin 
timp de acomodare cu acest sistem nou de relaxare profundă şi să nu începeţi activităţi 
sportive cum ar fi antrenamentul, agilitatea, servicii de salvare şi găsire imediat după relaxare 
profundă cu RelaxoDog©-ul dumneavoastră. 
 
Opriţi aparatul de sunet cu cel puţin 30 de minute înainte de următoarea interacţiune activă cu 
căţelul dumneavoastră. 
 
Va rugăm frumos să luaţi în considerare faptul că RelaxoDog© poate provoca efecte 
secundare de relaxare profundă şi oamenilor datorită tiparului de sunete perceptibile. 
 
Specificaţiile modului de sunet 
 
Raza frecvenţei 200Hz-40khz  
Unghiul de dispersie 90°x65°  
Puterea modulului de sunet 3W  
Performanţa bateriei 500mah  
Timp de încărcare 30 de minute  
Voltajul input 3,7 V 500 mah  
 
 
 
 
 



Specificaţiile acumulatorului  
 
Performanţa bateriei 2.200 mah  
Timp de încărcare 130 de minute  
Specificaţiile sursei de energie USB T4-500  
Voltaj input 100-240 V 50/60hz 0.15A  
Voltaj output 5V 1A  
 
 
Modulul de sunet  
 
Modulul de sunet RelaxoDog© la prima vedere  
 
Vă rugăm să nu acoperiţi modulul de sunet sau boxa în timpul utilizării!  
 
Buton de pornire/oprire  
Selector de unde sonore (perceptibile/imperceptibile)  
Pauză  
Port de încărcare mini-USB  
LED verde-încărcare completă  
LED roşu-încărcare în desfăşurare  
LED albastru- RelaxoDog© în uz  
LED roşu şi albastru (în acelaşi timp) - RelaxoDog© în uz şi în încărcare  
 
 
Baterii Litiu-ion  
 
Utilizarea corectă a bateriei pe baza de litiu încorporată 
 Este important să încărcaţi modulul de sunet RelaxoDog© în totalitate.  
 
 
Opţiunea de încărcare a modulului de sunet RelaxoDog©  
 
RelaxoDog© are o baterie încorporată cu o durata de operare de până la 8 ore (depinde de 
controlul volumului). Cu aproximativ 30 de minute înainte de terminarea bateriei ledul albastru 
al dispozitivului RelaxoDog©  va  începe  să  lumineze  intermitent,  indicând  că  bacteria         
trebuie să fie încărcată.  
 
 
Opţiunile de încărcare a acumulatorului RelaxoDog© 
 
Acumulatorul are încorporată o baterie puternică, ce poate fi conectată la modulul de sunet 
RelaxoDog©, cu cablul de conexiune inclus. 
Asta este foarte important când perioada de funcţionare (de exemplu călătorie sau transport) 
va depăşi 8 ore. 
 
Performanţă bateriei poate să varieze în funcţie de volumul utilizării şi temperatura de afară.  
 
Bateria RelaxoDog© durează în jur de 8 ore. 



Acumulatorul durează în jur de 28 de ore. Acesta ar trebui să fie încărcat tot timpul pentru a 
putea furniza energie pentru RelaxoDog© în caz de urgenţă. Acumulatorul încărcat complet 
poate reîncarcă modulul de sunet de 4 ori. 
 
 
Atenţie! 
 
Evitaţi utilizarea la temperaturi extreme: cald/frig, deoarece asta ar putea reduce şi limita viaţă 
bateriei. Va rugăm să nu expuneti acumulatorul la temperaturi mai mari de 45 de grade, 
deoarece bateria inclusă poate fi avariată. 
 
Faza introductivă 
 
Deoarece RelaxoDog© funcţionează automat, vă rugăm să vă asiguraţi că la prima utilizare 
aveţi o abordare neutră şi calmă a câinelui. Întotdeauna să alegeţi un volum plăcut auzului. 
 
Niciodată să nu iniţiaţi sunetul în contact direct cu alt eveniment care se desfăşoară (excepţii: 
furtuni şi artificii), pentru a evita o condiţionare nedorită a câinelui dumneavoastră şi 
accentuarea problemelor care există deja. 
 
 
Poziţia 
 
Poziţionaţi aparatul RelaxoDog© înăuntrul casei la o distanţă de maximum 5 m de zona în 
care stă câinele, având grijă că el să nu poată ajunge la dispozitiv. 
 
 
Prima utilizare 
 
La început - cel puţin 3 zile, utilizaţi RelaxoDog© în combinaţie cu pistă de sunet perceptibilă 
şi nu în timpul absenţei dumneavoastră. 
 
Când folosiţi aparatul de sunet iniţial, evitaţi în primele zile comenzile şi corectatul 
comportamentului. 
O utilizare permanentă a aparatului de sunet de minim 1-2 ore, ar trebui să fie respectată în 
faza introductorie. 
 
După o perioadă scurtă de timp, o să observaţi o atitudine relaxată în comportamentul 
câinelui dumneavoastră. 
 
 
Furtuni / artificii 
 
RelaxoDog© poate fi utilizat oricând în caz de furtuni sau artificii. În aceste ocazii, va rugăm 
să utilizaţi undele sonore perceptibile la un nivel plăcut! 
 
 
 
 



Faza avansată 
 
Acum puteţi să folosiţi pe deplin pista sonoră imperceptibilă de înaltă frecvenţă. 
 
Întotdeauna să începeţi să folosiţi dispozitivul de sunet în timpul unui moment de odihnă al 
câinelui dumneavoastră! 
 
Cu toate acestea, să porniţi mereu aparatul cu cel puţin 30 de minute înaintea fiecărei 
absenţe a dumneavoastră! 
 
După aproximativ 2 săptămâni, aparatul poate fi folosit în caz de absenţe mai lungi. 
 
Oricum, niciodată să nu lăsaţi câinele dumneavoastră singur mai mult decât este necesar. 
 
 
Durata de expunere sonică 
 
Perioada de “sonificare” poate să fie de maxim 8 ore pe zi. 
 
Perioadele mai lungi de expunere sonică sunt complet inofensive dar ar trebui să fie evitate 
pentru a nu duce la lipsa de activitate a câinelui dumneavoastră. 
 
 
Distracţie în afara casei pe toată durata anului 
 
Când ţineţi câinele în afara casei pe tot parcursul anului, expunerea sonoră orientată 
rezolvării problemelor, poate dura până la 12 ore / zi. 
 
În această situaţie particulară, ţineţi dispozitivul RelaxoDog© într-o poziţie centrală, dacă este 
posibil. 
 
 

Transport şi călătorie 
Călătoriţi în siguranţă cu RelaxoDog© 

 
Instalarea RelaxoDog© în cazul transportului cu maşina 
 
Puteţi fixa cutia RelaxoDog© direct pe cuşca de transport sau uşă cu cureaua de prindere 
inclusă. 
 
Vă rugăm să vă asiguraţi că aparatul RelaxoDog© este încărcat complet înainte de călătorie 
sau folosiţi dispozitivul în combinaţie cu acumulatorul. 
 
Montaţi RelaxoDog© în afara cutiei de transport sau a uşii şi folosiţi cureaua de prindere 
inclusă, care se află deasupra pe partea dreapta. Treceţi cureaua prin mânerul cutiei de 
transport pentru a evita deschiderea accidentală a cutiei RelaxoDog©. 
 
Zona circulată ar trebui să fie direcţionată la câine şi în acest caz aveţi grijă să selectaţi un 
nivel potrivit de sunet, înainte de închiderea cutiei. 



Călătoria cu RelaxoDog© în avion 
 
Va rugăm să luaţi contact cu linia aeriană înainte de plecare şi anunţaţi că doriţi să folosiţi 
RelaxoDog© pe durata zborului. 
 
Când faceţi acest lucru ar trebui să prezentaţi certificatul de eliberare CE/FCC (pagină 16/17). 
 
Datorită numărului mare de linii aeriene şi a condiţiilor de transport care variază, nu putem 
garanta că toate liniile aeriene vor tolera transportul cu RelaxoDog©. 
 
Pentru orice tip de transport aerian, RelaxoDog© ar trebui să fie ataşat în afară cutiei de 
transport şi declarat unitate de relaxare pe cutia de transport. 
 
Vă rugăm să selectaţi modul de sunet imperceptibil pentru durata întregului zbor. 
  
Pentru transporturile internaţionale, vă rugăm să verificaţi legile de transport din ţările 
respective şi să facilităţi o atasare sigură a RelaxoDog© în timpul tuturor transporturilor. 
 
 

Sfaturi şi soluţii 
 
Toate produsele RelaxoPet sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate. Dacă apare 
vreo problemă care nu este prezentată aici, va rugăm să trimiteţi un email la serviciul clienţi, 
pe adresa service@relaxopet.com, indicând descrierea problemei. 
 
 
Instrucţiuni de siguranţă generale 
 
Acest aparat este în conformitate cu toate standardele referitoare la câmpurile 
electromagnetice (EMF).  
Conform dovezilor ştiinţifice la acest moment, aparatul poate fi utilizat în siguranţă, atâta timp 
cât este folosit conform instrucţiunilor din acest manual. 
Că oricare alt dispozitiv, utilizarea corectă este esenţială pentru un rezultat bun.  
Deschiderea aparatului, duce la pierderea imediată a garanţiei. 
 
PROBLEMA CAUZA PROBLEMEI SOLUŢIE 
Ledul albastru nu este aprins • Bateria nu este 

incărcată. 
• Intrerupătorul on/off nu 

este activat. 

Verificaţi dacă aparatul a fost 
incărcat folosind diverse 
funcţii de încarcare 
(baterie/acumulator) şi 
activaţi butonul on/off. 

Ledul albastru se aprinde, dar 
nu se aude nimic. 

• Intrerupătorul de 
selecţie este in modul 
greşit. 

Mutaţi întrerupatorul la sunet 
perceptibil (schimbaţi modul) 

Câinele nu se relaxează • Folosire improprie a 
dispozitivului. 

• Probleme medicale. 

Vă rugăm sa citiţi paginile 9 şi 
10. 
Consultaţi medicul veterinar. 

 



 
Măsuri de siguranţă 

Vă rugăm să luaţi notă înainte de utilizare 
 

• Acest aparat poate fi folosit doar pentru relaxarea câinelui dumneavoatră. 
• Vă rugăm să folosiţi dispozitivul în concordanţă cu instrucţiunile indicate. Nu folosiţi 

dispozitivul dacă este avariat. 
• Acest aparat poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capabilităţi mentale şi 

senzoriale reduse sau fără experienţă şi înţelegere,  doar sub supravegherea şi la 
indicaţiile unei persoane responsabile. 

• Asiguraţi-va că RelaxoDog© nu este accesibil câinelui dumneavoastră. 
• Nu ţineţi dispozitivul lângă ureche când funcţionează deoarece riscaţi să vă deterioraţi 

auzul din cauza frecvenţelor de sunet înalte. 
• Va rugăm să vă abţineţi să utilizaţi orice substanţe abrazive care ar putea zgâria 

suprafaţa. Folosiţi în schimb o cârpă uscată şi moale. 
• Componentele electrice nu trebuie să fie băgate în apă şi trebuie protejate împotriva 

umezelii şi temperaturilor extreme. Dacă intră umezeală în aparat, vă rugăm să 
contactaţi vânzătorul dumneavoastră înaintea utilizării. 

• Niciodată să nu modificaţi sau să schimbaţi componente, nu faceţi reparaţii singuri 
deoarece este posibil să provocaţi un incendiu sau să va electrocutaţi. Dacă aveţi 
întrebări, contactaţi vânzătorul. 

• Niciodată să nu puneţi modulul de sunet pe suprafeţe neuniforme. Se poate răsturna, 
poate cădea şi provoca răni. 

• RelaxoDog© nu este o jucărie. Aveţi grijă ca ai dumneavoastră copii să nu se joace cu 
dispozitivul. Ţineţi-va copiii departe de RelaxoDog©. 

• RelaxoDog© este un instrument de precizie. Nu îl lăsaţi să cadă şi evitaţi şocul şi forţa 
excesivă.  

• Ţineţi-vă copiii departe de materialele de împachetare. Înghiţirea acestora poate 
provoca sufocarea. 

 
Persoanele cu deficienţă de auz trebuie să aibă grijă să nu pornească RelaxoDog©. 
RelaxoDog© a fost conceput exclusiv pentru raza de auz a câinilor şi nu ar trebui folosit 
pentru alte specii. 
 
 

Termeni de garanţie 
 
Perioada de garanţie  
RelaxoPet garantează că produsul cumpărat este lipsit de defecte de fabricaţie. Perioada de 
garanţie corespunde reglementărilor ţării unde a fost cumpărat. 
 
Limitările garanţiei 
(a) Garanţia este aplicabilă doar cumpărătorului original şi nu poate fi transferată. 
Cumpărătorul poate repara sau schimba produsul doar în baza acestei garanţii. Garanţia se 
extinde  doar produselor cumpărate de la un vânzător RelaxoPet autorizat. Vânzarea către 
părţi terţe nu este acoperită de către această garanţie. Cererea de garanţie este acceptată 
doar dacă este prezentată o chitanţă validă. RelaxoPet îşi rezervă dreptul de a schimba sau 
modifica garanţia fără avertisment şi acest lucru revocă garanţia deja existenţa. 



(b) RelaxoPet nu garantează potenţialul de vânzare al produsului, nici capabilităţile şi 
formă fizică a consumatorului pentru uzul specific al produsului. Cumpărătorul este singurul 
responsabil să determine dacă potenţialul produsului şi aplicaţia avută în vedere corespund. 
(c) Plângeri din partea cumpărătorului – Este la alegerea RelaxoPet dacă un produs ar 
trebui să fie reparat sau înlocuit pe baza unei plângeri de garanţie identificată. Acestea sunt 
plângeri exclusive ale cumpărătorului dacă un defect a fost identificat. RelaxoPet îşi rezervă 
dreptul de a examina tot echipamentul care ar putea fi implicat într-o plângere de garanţie. 
Decizia de a face reparaţia sau de a înlocui produsul este la discreţia RelaxoPet. 
 
 
Garanţia nu acoperă avarii cosmetice sau avarii provocate de forţarea, uzul incorect, uzul 
comercial sau orice tip de modificări. 
 
Garanţia nu acoperă avarii provocate de uz impropiu, accidente, instalaţii false sau încercări 
de reparare care nu au fost efectuate de RelaxoPet. Pentru returnări din partea 
cumpărătorului direct la RelaxoPet sau reprezantantul naţional este nevoie de limitarea 
avariilor scrise. RelaxoPet nu este este responsabil pentru pentru avarii directe sau indirecte, 
pierderea venitului sau pierderi comerciale care sunt legate de produs în orice formă, 
independent de faptul dacă o plângere a fost făcută în legătură cu un contract sau o garanţie. 
RelaxoPet nu va accepta plângeri de la o garanţie care trece peste valoarea individuală a 
produsului. 
RelaxoPet nu are nici o influenţă în utilizarea acestui produs. RelaxoPet nu garantează şi nu 
acceptă plângeri din cauza rănilor sau avariilor care pot rezulta. 
 
 

Termeni de garanţie 
 
Măsuri de siguranţă 
Acesta este un produs de înalta calitate RelaxoPet şi nu este o jucărie pentru oameni sau 
animale. Acest produs nu este potrivit pentru utilizarea de către copii fără supraveghere din 
partea unui părinte sau tutore. Instrucţiunile conţin măsuri de siguranţă, 
reglementări ,întreţinerea şi utilizarea produsului. 
 
Este esenţial să citiţi şi să înţelegeţi aceste instrucţiuni înainte de prima utilizare 
 
Doar în acest mod utilizarea necorespunzătoare şi avariile pot fi evitate. Pentru întrebări şi 
asistenţă, vă rugăm să apelaţi la vânzătorul dumneavoastră local şi punctul de vânzare. Cu 
toate acestea vânzătorul nu poate face o analiză a garanţiei fără să consulte RelaxoPet. 
Acest lucru se aplică şi pentru reparaţii pe baza garanţiei. Aşadar, contactaţi vânzătorul care 
va lua legătură rapid cu RelaxoPet pentru a lua decizia corectă şi pentru a va ajută cât se 
poate de repede. 
 
 
Reparaţii  
Dacă produsul dumneavoastră trebuie reparat, contactaţi vânzătorul dumneavoastră sau 
apelaţi direct la RelaxoPet.  Împachetaţi produsul cu atenţie. Luaţi aminte că de obicei cutia 
originală este insuficientă pentru a evita avariile în timpul transportului. Utilizaţi serviciul de 
curierat cu asigurare, deoarece RelaxoPet nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru livrarea 
produsului. 



 
Vă rugăm să includeţi o dovadă a cumpărării produsului, o listă detaliată a problemelor şi o 
listă a componentelor livrate individual. Pe lângă acestea avem nevoie de o adresa completă, 
un număr de telefon şi o adresa de email. 
 
Garanţie şi reparaţii 
Cererile de garanţie vor fi procesate doar când sunt însoţite de o chitanţă originală de la un 
vânzător autorizat, care corespunde cumpărătorului şi data cumpărării. Dacă o cerere de 
garanţie este confirmată, produsul va fi înlocuit sau reparat. Această decizie este la discreţia 
RelaxoPet. 
 
Reparaţii contracost 
Dacă trebuie să fie efectuată o reparaţie şi taxele vor fi suportate de către client, vom face o 
aproximaţie a costului pe care o vom trimite vânzătorului dumneavoastră. Reparaţia va fi 
efectuată doar după ce vom primi o confirmare  din partea vânzătorului. Preţul reparatiei va fi 
plătit de către vânzătorul dumneavoastră. Se va factura preţul reparaţiei, cel puţin 30 de 
minute petrecute în atelier şi taxa serviciului de curierat. Dacă după 90 de zile nu vom fi 
informaţi de acordul unei reparaţii, ne rezervăm dreptul să distrugem produsul sau să îl 
utilizăm după cum considerăm de cuvinţă. 


