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Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejsze 
Instrukcje i Gwarancję przed użyciem iFetch.

Konfiguracja jest obowiązkiem użytkownika końcowego i jest 
poza kontrolą firmy iFetch , LLC. Dlatego iFetch ogranicza 
swoją gwarancję wyłącznie do naprawy lub wymiany 
wadliwego produktu. Uszkodzenie domu, własności lub 
jakiejkolwiek osoby lub zwierzęcia jest wykluczone.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Twój iFetch musi być sprawdzany pod kątem oznak 
zużycia, uszkodzeń i zmęczenia przed każdym 
użyciem. W przypadku uszkodzenia nie używać.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
rekreacyjnego do rzucania piłek iFetch (o średnicy 
około 40 mm) iFetch (lub podobnych) dla zwierząt 
domowych. Twój iFetch NIE jest zabawką dla dzieci.

Nie próbuj modyfikować iFetch ani żadnych 
składników systemu.

Przejrzyj uważnie wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i informacje 
dotyczące gwarancji. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i 
instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Odwiedź goifetch.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania 
dotyczące korzystania z iFetch.
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LISTA CZĘŚCI

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu 
iFetch , a następnie do ściany. Lub, 
aby korzystać z baterii, otwórz 
komorę na dole iFetch i włóż 6 
baterii C.

2. Naciśnij przycisk z tyłu iFetch i 
wrzuć piłkę. Twój iFetch jest teraz 
gotowy do użycia.

ORGANIZOWAĆ COŚ

• PRZED każdym użyciem SPRAWDZIĆ pod 
kątem oznak zużycia, korozji i zmęczenia. 
NIE używaj, jeśli jest uszkodzony.

• NIE WOLNO obsługiwać, gdy jakakolwiek 
część maszyny jest mokra lub stoi w 
wodzie. NIE WOLNO używać podczas 
deszczu. Zagrożenie porażeniem prądem 
elektrycznym może wystąpić, jeśli urządzenie 
zostanie podłączone do zasilania w czasie 
lub po wystawieniu na działanie wody.

• NIE próbuj modyfikować iFetch ani żadnego 
z komponentów systemu

OSTRZEŻENIE
ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM:

A
CZĘŚĆ OPIS

A Jeden (1) iFetch

B Jeden (1) przewód zasilający

C Trzy (3) kulki (średnica 40 mm)

B C
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Naciśnij przycisk z tyłu iFetch , aby 
włączyć urządzenie.

• Możesz używać iFetch , gdy jest 
podłączony lub zasilany z baterii

• Można używać akumulatorów, 
wystarczy je wyjąć i włożyć do 
ładowarki, aby naładować.

Aby wybrać odległość startu, naciśnij 
przycisk, aby przełączać się między 
ustawieniami.

PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY

• PRZED każdym użyciem SPRAWDZIĆ pod 
kątem oznak zużycia, korozji i zmęczenia. 
NIE używaj, jeśli jest uszkodzony.

• NIGDY nie stawaj ani nie pozwalaj swojemu 
zwierzakowi stać bezpośrednio przed 
iFetch .

• NIE WOLNO kierować w kierunku tłukących 
się przedmiotów, w tym okien, opraw 
oświetleniowych i ramek do zdjęć.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM 
LUB USZKODZENIOM MIENIA:

• Jedno światło: około 10 stóp (3 m)

• Dwa światła: około 20 stóp (6 m)

• Trzy światła: około 30 stóp (9 m)

Na odległość startu może mieć wpływ stan piłki (np. mokra lub brudna). NIE WOLNO używać 
uszkodzonych kulek z iFetch .

UWAGA: Światła wyłączą się po około 30 sekundach, ale iFetch pozostanie włączony (w trybie 
gotowości), dopóki Ty lub Twój zwierzak nie wrzuci do środka kolejnej piłki.

Twój iFetch ma 
komorę baterii 
w dolnej części 
urządzenia. iFetch 
pobiera 6 baterii typu 
C Cell.

Postępuj 
zgodnie z 
wytłoczonymi 
wskazówkami, 
jak załadować 
6 baterii.

Jest teraz gotowy do 
użycia z przewodem 
zasilającym lub bez 
niego. (Jeśli włożono 
akumulatory, wyjmij je, 
aby naładować).

Użyj 
standardowego 
śrubokręta 
krzyżakowego, aby 
uzyskać dostęp do 
komory baterii.

1.                                            2.                                              3.                                             4.
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Gdy iFetch jest włączony, wkładaj tylko 
jedną (1) kulę do iFetch na raz.

Po upuszczeniu kuli mechanizm 
startowy szybko zacznie się obracać. 
Gdy mechanizm startowy osiągnie 
swoją prędkość roboczą, kulka wpadnie 
do rynny, a koła będą się obracać, aż 
kulka zostanie wyrzucona z iFetch . Po 
wystrzeleniu piłki mechanizm startowy 
zwolni i przestanie się obracać.

GRAĆ

• NIGDY nie wkładaj rąk ani palców do iFetch 
ani nie patrz w dół lufy, gdy urządzenie jest 
włączone lub znajduje się w trybie STAND-
BY.

• Upewnij się, że wszystkie osoby i zwierzęta 
znajdują się z dala od iFetch i ścieżki piłki przed 
włączeniem.

• Używaj WYŁĄCZNIE kulek iFetch lub kulek o tej 
samej średnicy (około 40 mm) z urządzeniem 
iFetch.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM 
LUB USZKODZENIOM MIENIA:

Położenie swojego iFetch.

Używaj pod nadzorem. Uważaj, aby 
upewnić się, że iFetch jest w pozycji 
pionowej i działa prawidłowo.

• NIGDY nie pozwalaj swojemu zwierzakowi 
na umieszczenie jakiejkolwiek części ciała 
wewnątrz iFetch lub spoglądanie w dół beczki, 
gdy urządzenie jest włączone lub znajduje się w 
trybie STAND-BY .

• ZAWSZE bierz pod uwagę zdrowie swojego 
zwierzaka podczas użytkowania.

• NIGDY nie ćwicz swojego zwierzaka aż do 
wyczerpania. Wyłącz iFetch , gdy zwierzę 
potrzebuje odpoczynku i regeneracji.

• 

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM 
swojego zwierzaka:

1. ZAWSZE włączaj iFetch WYŁĄCZONY po użyciu. Naciśnij przycisk, aby przejść w dół, aż 
wszystkie światła zgasną. Uwaga: W porządku, gdy iFetch jest podłączony, gdy nie jest używany. 
iFetch automatycznie przejdzie w tryb „uśpienia” po zakończeniu aktywności, więc nie musisz 
się martwić o zużycie baterii lub odłączenie go, aby oszczędzać energię elektryczną. Będzie 
korzystać z energii ze źródła ściennego, a nie z baterii.

2. Przechowuj iFetch w pomieszczeniu w nocy i po zabawie w czystym, suchym miejscu.

PO ZABAWIE
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Twój iFetch nie wymaga regularnej konserwacji. Jeśli iFetch wymaga czyszczenia, użyj lekko 
wilgotnej szmatki.

NIE WOLNO używać chemikaliów ani ściernych środków czyszczących.

ZAWSZE WYŁĄCZ iFetch przed czyszczeniem.

NIE PRÓBUJ czyścić mechanizmu uruchamiającego.

Jak wyczyścić iFetch? 

Możesz czyścić iFetch wilgotną szmatką. Gdy urządzenie jest wyłączone, wsuń wilgotną szmatkę 
do wnętrza górnego lejka i wyjmij przednią wyrzutnię. Ciągnięcie szmatki do przodu i do tyłu 
(podobne do nitkowania zębów) usunie jeden poziom zabrudzenia. Aby nieco lepiej wyczyścić 
koła, mocno przytrzymaj szmatkę po wewnętrznej stronie urządzenia, a następnie ostrożnie włącz 
urządzenie i naciśnij spust kulowy, aby koła zaczęły się obracać i wycierać o szmatkę. W najgorszym 
przypadku materiał może się rozerwać lub wyrwać z ręki i wystrzelić, ale nie powinno to uszkodzić 
urządzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czy muszę używać tylko kulek iFetch? 

Funkcja iFetch jest zoptymalizowana do wystrzeliwania kulek iFetch , jednak większość innych kulek, 
które mają w przybliżeniu ten sam rozmiar i wagę, powinna zostać wystrzelona.

Co się stanie, jeśli wrzucę do lejka inne rzeczy ( np . monety, kamienie itp . )? 

NIGDY nie wkładaj do iFetch niczego innego niż kulki iFetch (lub inne kulki o podobnej wielkości), 
ponieważ nie jest to przeznaczeniem iFetch .

Mój pies bardzo się ślini. Czy to problem?

Silne ślinienie może spowodować, że kulki przykleją się lub ześlizgną się w iFetch . Jeśli Twój pies 
bardzo się ślini, zalecamy użycie ręcznika do wycierania piłek po kilku startach lub zastępowanie 
suchych piłek, gdy inne są mokre. Możesz także spróbować użyć miniaturowych (1,5-1,6”) piłek do 
squasha z iFetch. Slobber ma tendencję do łatwiejszego staczania się i nie powoduje tak dużego 
poślizgu na kołach iFetch.

Aby uzyskać więcej często zadawanych pytań, odwiedź goifetch.com.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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iFetch są objęte roczną gwarancją obejmującą wady producenta, przy założeniu normalnego 
użytkowania. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch mogą zostać wysłane z opłaconą wysyłką lub, 
jeśli zostało to wcześniej zatwierdzone przez iFetch , transportem lądowym UPS z opłaconą przez 
iFetch . Aby honorować gwarancję, iFetch , według własnego uznania, naprawi wadliwy produkt lub 
wymieni wadliwy produkt na nowy lub odnowiony.

Zanim iFetch uzna roszczenie gwarancyjne, klient musi:

• przedstawić dowód zakupu,

• uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA), kontaktując się z iFetch pod adresem support@
goifetch.com lub 512-219-3271.

Gwarancja traci ważność, jeżeli:

• produkt został zakupiony i/lub wywieziony poza Stany Zjednoczone,

• produkt był niewłaściwie używany lub

• produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

GWARANCJA

iFetch w ramach niniejszej wyraźnej gwarancji na produkt jest, według uznania i na koszt 
iFetch , naprawa wadliwego produktu, dostarczenie klientowi równoważnego produktu w celu 
wymiany wadliwego produktu lub, jeśli żadna z powyższych opcji nie jest dostępna, iFetch może 
zwrot klientowi ceny zakupu zapłaconej za wadliwy produkt. Wszystkie wymienione produkty 
staną się własnością iFetch. Produkty zastępcze mogą być nowe lub regenerowane. Firma 
iFetch udziela gwarancji na każdy wymieniony lub naprawiony produkt przez dziewięćdziesiąt 
dni (90) dni od wysyłki lub pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego, w 
zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch muszą być 
odpowiednio zapakowane, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę. Zaleca się, aby przesyłka była 
ubezpieczona lub została wysłana metodą umożliwiającą śledzenie przesyłki. iFetch nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie podczas wysyłki do iFetch . Naprawiony lub 
wymieniony przedmiot zostanie wysłany do klienta, na koszt iFetch , nie później niż trzydzieści 
(30) dni po otrzymaniu przez iFetch wadliwego produktu, a iFetch zachowa ryzyko utraty lub 
uszkodzenia do momentu dostarczenia przedmiotu do klienta.

Klienci ze Stanów Zjednoczonych, którzy dokonali zakupu u autoryzowanych sprzedawców w 
Stanach Zjednoczonych, mają roczną gwarancję producenta, jak opisano poniżej. Gwarancja 
traci ważność, jeśli produkt zostanie wywieziony poza Stany Zjednoczone.

Klienci z innych krajów, którzy dokonali zakupów u autoryzowanych sprzedawców w swoim 
kraju, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem międzynarodowym w celu uzyskania 
informacji dotyczących gwarancji.  Linki do międzynarodowych dystrybutorów można 
znaleźć tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu gwarancji, skontaktuj się z iFetch za 
pośrednictwem poczty e-mail pod adresem support@goifetch.com.

https://goifetch.com/international-distributors/
https://goifetch.com/international-distributors/


8goifetch.com

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE: 

iFetch nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli testy 
i badania ujawnią, że rzekoma wada lub nieprawidłowe działanie produktu nie istnieje lub wynika z:

• Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji iFetch ;

• Nieautoryzowana zmiana produktu;

• Warunki pogodowe;

• Uszkodzenie produktu spowodowane przez jakiekolwiek zwierzę;

• Nadużycie, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub zaniechanie klienta i/lub osób pozostających pod 
kontrolą klienta; lub

• Działania osób trzecich, zdarzenia losowe, wypadek, pożar lub inne zagrożenia.

WYŁĄCZNA GWARANCJA:
JEŚLI PRODUKT IFETCH NIE DZIAŁA W ZAKRESIE GWARANCJI POWYŻEJ, KLIENTOWI JEST JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM 
W PRZYPADKU NARUSZENIA TEJ GWARANCJI NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT ZAPŁACONEJ CENY ZAKUPU, ZGODNIE Z 
OPCJĄ IFETCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE, WARUNKI, WYRAŹNE LUB 
DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB ZGODNE Z PRAWEM, USTAWOWE LUB INNE, W TYM GWARANCJE, WARUNKI LUB WARUNKI 
WARTOŚCI SPRZEDAŻY, WARTOŚCI SPRZEDAŻY I SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ WYRAŹNIE 
ZRZECZONE. IFETCH NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNYCH INNYCH OSÓB DO PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, KONSERWACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z JEJ PRODUKTÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
KLIENT PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM TEGO 
PRODUKTU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, IFETCH WYŁĄCZA DLA SIEBIE I SWOICH DOSTAWCÓW 
WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UMOWĄ LUB CZYNNĄ (W TYM ZANIEDBANIA), ZA PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, 
SZCZEGÓLNE LUB KARNE ODSZKODOWANIA LUB ODSZKODOWANIA ANI ZYSKÓW ANI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA LUB 
ŚMIERĆ ZWIERZĄT LUB OSÓB, WYNIKAJĄCE ZE SPRZEDAŻY, KONSERWACJI LUB KORZYSTANIA Z JEJ PRODUKTÓW, NAWET 
JEŚLI FIRMA IFETCH LUB JEJ AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. WYŁĄCZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ IFETCH BĘDZIE OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ ZA 
PRODUKT, WEDŁUG OPCJI IFETCH. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE NARUSZONE, 
JEŚLI JAKIKOLWIEK PRZEDSTAWIONY NINIEJSZY ŚRODEK NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

ZASTRZEŻENIE:
NIEKTÓRE KRAJE, STANY LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI 
DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH 
PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH KONSUMENTOM LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, 
WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W APLIKACJA DO CIEBIE. JEŻELI NIE MOŻNA 
WYŁĄCZYĆ GWARANCJI DOROZUMIANYCH W CAŁOŚCI, BĘDĄ ONE OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA 
ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI PISEMNEJ. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD LOKALNEGO PRAWA.

PRAWO RZĄDOWE:
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGA PRAWU STANU TEKSAS W 
USA ORAZ PRAWU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, Z WYŁĄCZENIEM ICH ZASAD KOLIZYJNYCH. KONWENCJA NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW ZOSTAJE NINIEJSZYM WYŁĄCZONA W 
CAŁOŚCI Z ZASTOSOWANIA DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA MOCY 
MIĘDZYNARODOWYCH I PANAMERYKAŃSKICH KONWENCJI O PRAWIE AUTORSKIM. NIE USUWAJ (ANI NIE POZWALAJ INNYM 
NA USUWANIE) JAKICHKOLWIEK INFORMACJI IDENTYFIKACYJNYCH PRODUKTU, INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH LUB 
INNYCH INFORMACJI.

GWARANCJA
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Przedstawiamy Twojego psa 
Jeśli Twój pies jest niespokojny, zaplanuj przedstawienie mu zabawki przed jej włączeniem.

Wyjmij iFetch z pudełka i umieść go w miejscu, gdzie Twój pies może go odkryć. Jako bonus 
dodaj kilka smakołyków w górnej części lejka lub w pobliżu produktu i pozwól swojemu psu je 
odkryć. Chwal swojego psa „dobrym psem!” za każdym razem, gdy wąchają lub okazują przyjazne 
zainteresowanie.

• Bez włączania wyrzutni pobaw się w aportowanie w pobliżu iFetch , aby upewnić się, że Twój pies nie 
jest wrażliwy wokół tego nowego obiektu i zacznij budować pozytywne skojarzenie. Zobaczenie iFetch 
oznacza, że nadszedł czas na pobranie!

• Wcześnie wypracuj dobre nawyki, prowadząc psa za iFetch przed każdym rzuceniem go.

Psy boją się hałasu
iFetch jest dość cichy, z wyjątkiem małego kliknięcia i „obrotu” silnika podczas wystrzeliwania piłki . 
Jeśli Twój pies boi się hałasu, stopniowo wprowadzaj iFetch , aby przyzwyczaić go do dźwięku bez 
niepokojenia go. Zalecamy najpierw przetestowanie psa pod kątem wrażliwości na dźwięk z daleka. 
Rzuć piłkę i, gdy twój pies jest daleko, aportuje, naciśnij małą dźwignię wewnątrz iFetch , aby wydać 
dźwięk startu. Powtórz to kilka razy i obserwuj reakcję psa.

Większość psów zignoruje dźwięk lub zacznie kojarzyć go z rzucaną piłką. Nigdy nie zmuszaj 
psa do interakcji z iFetch , jeśli jest zdenerwowany. Po prostu skonfiguruj je do samodzielnego 
odkrywania zabawki i chwal ich za ciekawość. Gdy już się do tego rozgrzeją, hałas kojarzy im się z 
czymś pozytywnym - rzucaną piłką!

Uczenie polecenia „upuść”
Oto kilka pomocnych wskazówek, jak nauczyć psa upuszczania piłki na szczyt iFetch , aby 
samodzielnie zainicjować aportowanie:
• Aby opanować „Drop”, zacznij od opanowania „Take”. Na początek treningu zalecamy użycie dwóch piłek 

iFetch . Pomoże również mieć pod ręką plastikową miskę.

• Przytrzymaj pierwszą piłkę (lub połóż ją na ziemi) i powiedz swojemu psu, aby ją „wziął”. (Trzymaj drugą 
piłkę w tylnej kieszeni lub w drugiej ręce za plecami.)

• Gdy twój pies podniesie pierwszą piłkę, odkryj drugą piłkę i powiedz mu, aby „upuścił” pierwszą. Trzymaj 
rękę pod pierwszą piłką, aby ją złapać, lub użyj plastikowej miski, aby złapać piłkę, gdy pies ją upuszcza. 
Jak tylko ją upuści, w nagrodę rzuć drugą piłkę.

• Jeśli „wziąć” psa jest zbyt mocne (tj. bardziej przypomina ugryzienie), spróbuj umieścić piłkę na 
drewnianej łyżce do serwowania i ponownie go „wziąć”. Twój pies nauczy się pracować wokół łyżki, aby 
zdobyć piłkę i stanie się bardziej świadomy swojego ugryzienia.

• Powtarzaj ten proces, aż pies z radością weźmie i upuści piłkę do ręki lub do miski.

Uwaga: jeśli druga kula nie działa jako motywacja do polecenia upuszczenia, spróbuj zamiast tego 
użyć poczęstunku jako nagrody.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA
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Przynoszenie piłki z powrotem 
Jeśli Twój pies lubi się bawić, trzymaj się z daleka, zamiast przynosić piłkę z powrotem, wypróbuj te 
wskazówki:
• Zalecamy trenowanie psa na długiej smyczy (10 do 30 stóp). Gdy pies wróci, po prostu poprowadź go, 

zmniejszając luz na smyczy, aby nie uciekł.
• Użyj polecenia „tutaj”, prowadząc ich z tropem. Pamiętaj, aby używać dużo pochwał, gdy przychodzą 

do ciebie, zwłaszcza jeśli przychodzą do ciebie bez pomocy ołowiu. Druga osoba może również stać w 
pobliżu, aby pomóc zaprowadzić psa z powrotem do trenera i iFetch .

• Ważne jest, aby dać psu czas na zastanowienie się, rozwiązanie problemów, a następnie podniesienie piłki 
i przyniesienie jej do siebie. Unikaj zbyt częstego powtarzania polecenia, ponieważ może to ich przytłoczyć 
i wywołać większą frustrację.

• Pamiętaj: pies, który uwielbia aportować, znajdzie sposób na zabawę w aportowanie. Przerwy też 
pomagają!

Utrzymywanie zaangażowania psa
Jeśli Twój pies konsekwentnie rezygnuje z iFetch , zanim to zrobisz, grasz zbyt długo. Spróbuj skrócić 
grę - zatrzymuj akcję, gdy pies chce więcej. Dwie minuty ciekawej zabawy to lepsze niż dziesięć 
minut nudy psa.

Bezpieczna odległość
Proszę nauczyć psa pozostawania za produktem (lub z boku), aby był bezpieczny. Przy najwyższym 
ustawieniu startu (30 stóp) piłka porusza się z prędkością, która może zranić psa, zwłaszcza jeśli 
stoi bezpośrednio przed nią. Niektóre psy są tak podekscytowane,skaczą przed piłkę podczas jej 
wystrzeliwania. Jeśli tak się stanie, zalecamy wyłączenie iFetch , nauczenie ich siedzenia za iFetch , 
a następnie rzucanie piłką (siebie) przed ponownym włączeniem iFetch . Możesz także nauczyć psa 
„znakowania” lub pozostawania w bezpiecznej odległości przed maszyną i z dala od przedniego 
spadochronu.

Zaprojektowaliśmy iFetch z otworem odchylonym do tyłu, aby zachęcić psa do wrzucenia piłki od 
tyłu. Podczas gdy większość psów bardzo szybko uczy się, gdzie stać, aby uniknąć uderzenia piłką, 
zalecany jest nadzór człowieka, dopóki pies nie zostanie w pełni wyszkolony.

Ogólne wskazówki szkoleniowe
• Trenuj z iFetch najwyżej trzy razy dziennie i tylko przez 10-15 minut na raz. W ten sposób aportowanie 

pozostaje zabawą i nie staje się obozem treningowym.

• Jeśli czujesz, że Twój pies jest sfrustrowany i nie jest w stanie wbić piłki do iFetch , po prostu pracuj nad 
wzmocnieniem zachowania względem iFetch i upewnij się, że Twój pies zostanie nagrodzony.

• Zaplanuj swój trening w pomieszczeniu lub obszarze, w którym jest jak najmniej zakłóceń. Upewnij się, że 
obszar jest wolny od innych zabawek, innych ludzi i innych psów.

• Jeśli twój pies próbuje zdobyć nagrodę poprzez inne zachowania ( np . przewracanie się, podskakiwanie, 
potrząsanie łapami itp.), ważne jest, abyś NIE nagradzał tych zachowań.

• Ciesz się tym czasem więzi ze swoim pupilem. Łatwo się denerwować, jeśli nie odbierają tego od razu. Ale 
pamiętaj, że ten czas z twoim szczeniakiem jest cenny. Uwielbiają mieć twoją pełną uwagę.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA
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iFetch oferuje pełną gamę zabawek do pobierania, gier mózgowych i zabawek do 
kopania. Sprawdź goifetch.com, aby dowiedzieć się więcej i robić zakupy już teraz.

iFetch Too 
iFetch Too wypuszcza piłkę tenisową o 

standardowych rozmiarach 10, 25 i 40 stóp ! 
Posiada wbudowany akumulator i jest idealny 

dla większych ras.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ Z IFETCH 

iFetch Frenzy
iFetch Frenzy to szybka, nieelektroniczna gra 

mózgowa dla małych i średnich psów. Twój pies 
umieszcza minipiłkę tenisową w górnej części 

zabawki, a następnie wspina się po piłkę, która 
toczy się z jednego z trzech zsypów na dole.

iDig Stay
iDig Stay to pierwsza w swoim rodzaju zabawka do 
kopania dla każdej rasy. Ukryj ulubione zabawki lub 
smakołyki swojego psa w trzech klapkach wewnątrz 

zabawki i patrz, jak kopią, aby znaleźć skarb.

iDig Go
iDig Go to tkaninowa, wysuwana wersja iDig 
Stay. Ukryj ulubione zabawki lub smakołyki 
Twojego psa w trzech klapkach i patrz, jak 
wykopują skarb. Składa się w celu łatwego 

przechowywania.
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Firma iFetch została założona w 2013 roku przez 
dziadka Denny’ego Hamilla i jego nastoletniego 
wnuka Granta. Wynaleźli wyrzutnię kulek iFetch 
w swoim garażu, zachęceni przez nieustanne 
dążenie ich psa Prancera do pełnoetatowego 
partnera do aportowania. Kilka lat później iFetch 
jest nadal sprawą rodzinną. „ Bapa ” Denny jest 
dyrektorem generalnym, jego córka Debbie 
zajmuje się marketingiem i operacjami, a Grant 
pracuje na pełny etat w zakresie sprzedaży 
i obsługi klienta. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie naszego niezależnego, małego 
biznesu!

DOŁĄCZ DO PACZKI

Jeśli podobają Ci się Twoje produkty iFetch , zostaw 
nam opinię. Twoja pozytywna opinia pomaga w 

rozwoju naszej małej firmy.

goifetch.com


