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Användaren måste läsa och förstå dessa instruktioner och 
garantin innan du använder iFetch .

Installationen är slutanvändarens ansvar och ligger utanför 
iFetch , LLCs kontroll. Därför begränsar iFetch exklusivt sin 
garanti till reparation eller utbyte av en defekt produkt. 
Skador på ditt hem, din egendom eller någon person eller 
husdjur är utesluten.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Din iFetch måste inspekteras för tecken på slitage, 
skador och trötthet före varje användning. Om 
den är skadad ska den inte användas.

Denna produkt är endast avsedd för fritidsbruk 
för att kasta iFetch- bollar i storleken (diameter 
cirka 40 mm) iFetch (eller liknande) bollar för dina 
husdjur. Din iFetch är INTE en barnleksak.

Försök inte att modifiera din iFetch eller någon av 
systemkomponenterna.

Läs noga igenom alla varningar, instruktioner och 
garantiinformation. Underlåtenhet att följa dessa varningar 
och instruktioner kommer att ogiltigförklara garantin.

Besök goifetch.com om du har några frågor angående 
användningen av din iFetch.                   
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DELLISTA

1. till baksidan av iFetch och sedan i 
väggen. Eller, för batteridrift, öppna 
facket på undersidan av iFetch och 
installera 6 C-cellsbatterier.

2. Tryck på knappen på baksidan av 
iFetch och släpp in en boll. Din 
iFetch är nu redo att användas.

UPPSTART

• KONTROLLERA för tecken på slitage, 
korrosion och utmattning INNAN varje 
användning. ANVÄND INTE om den är 
skadad.

• Använd INTE när någon del av maskinen är 
våt eller står i vatten. ANVÄND INTE när det 
regnar. Risk för elektriska stötar kan finnas 
om enheten ansluts medan eller efter att 
den har utsatts för vatten.

• Försök INTE att modifiera din iFetch eller 
någon av systemkomponenterna

VARNING
FÖR att förhindra ALLVARLIG SKADA:

A
DEL BESKRIVNING

A En (1) iFetch

B En (1) nätsladd

C Tre (3) bollar (40 mm diameter)

B C
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Tryck på knappen på baksidan av din 
iFetch för att slå PÅ enheten.

• Du kan använda din iFetch medan 
den är ansluten eller på batteri

• Uppladdningsbara batterier kan 
användas, de måste bara tas bort och 
läggas i en laddare för att laddas.

För att välja startavstånd, tryck på 
knappen för att bläddra genom 
inställningarna.

INNAN DU SPELAR

• KONTROLLERA för tecken på slitage, 
korrosion och utmattning INNAN varje 
användning. ANVÄND INTE om den är 
skadad.

• Stå ALDRIG eller låt ditt husdjur stå direkt 
framför iFetch .

• Peka INTE mot brytbara föremål, inklusive 
fönster, ljusarmaturer och tavelramar.

VARNING
För att förhindra ALLVARLIG SKADA eller 
EGENDOMSSKADA:

• Ett ljus: Cirka 10 fot (3 m)

• Två lampor: Cirka 20 fot (6 m)

• Tre lampor: Cirka 30 fot (9m)

Startavståndet kan påverkas av bollens tillstånd (t.ex. våt eller smutsig). ANVÄND INTE skadade 
bollar med din iFetch .

OBS: Lamporna släcks efter cirka 30 sekunder, men iFetch förblir på (i standbyläge) tills du eller ditt 
husdjur tappar in en ny boll.

Din iFetch har 
ett batterifack på 
enhetens undersida.
iFetch tar 6 C Cell-
batterier.

Följ de präglade 
anvisningarna om 
hur du laddar de 
6 batterierna.

Du iFetch är nu 
redo att användas 
med eller utan 
nätsladd. (Om du satt 
i uppladdningsbara 
batterier, ta ut dem för 
att ladda om).

Använd en vanlig 
Phillips-skruvmejsel 
för att komma åt 
batterihålet.

1.                                            2.                                              3.                                             4.
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När iFetch är påslagen, sätt bara in en 
(1) boll i iFetch åt gången.

När en boll väl har släppts in börjar 
startmekanismen snabbt snurra. 
När startmekanismen har nått sin 
arbetshastighet kommer bollen att falla 
ner i rännan och hjulen fortsätter att 
snurra tills bollen kastas ut från iFetch. 
Efter att bollen har lanserats kommer 
startmekanismen att sakta ner och sluta 
snurra.

ATT SPELA

• Stoppa ALDRIG händer eller fingrar inuti 
iFetch eller titta ner i pipan när enheten är 
PÅ eller i STAND-BY- läge.

• Se till att alla personer och husdjur är fria 
från iFetch och bollbanan innan du slår på 
den.

• ENDAST iFetch- kulor eller bollar med 
samma diameter (ca 40 mm) med din 
iFetch.

VARNING
För att förhindra ALLVARLIG SKADA eller 
EGENDOMSSKADA:

Justera om positionen för din iFetch 
efter behov.

Använd med övervakning. Se till att 
din iFetch är upprätt och fungerar 
korrekt.

• Tillåt ALDRIG ditt husdjur att placera någon 
del av sin kropp inuti iFetch eller titta ner i 
pipan när enheten är PÅ eller i STAND-BY- 
läge.

• Tänk ALLTID på ditt husdjurs hälsa under 
användning.

• Träna ALDRIG ditt husdjur till utmattning. 
Stäng AV iFetch när ditt husdjur behöver 
vila och återhämta sig.

För att förhindra ALLVARLIGA SKADA på ditt 
husdjur:

1. Vrid ALLTID din iFetch AV efter användning. Tryck på knappen för att cykla ner tills alla lampor är 
släckta. Obs: Det är ok att ha din iFetch inkopplad när den inte används. iFetch går automatiskt 
i “sleep”-läge när aktiviteten upphör, så du behöver inte oroa dig för att slita ut batterierna eller 
koppla ur den för att spara elektricitet. Den kommer att använda energin från väggkällan, inte 
batterierna.

2. Förvara din iFetch inomhus på natten och efter lek på en ren, torr plats.

EFTER SPEL
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Din iFetch kräver inget regelbundet underhåll. Om din iFetch behöver rengöras, använd en 
lätt fuktig trasa.

ANVÄND INTE kemikalier eller slipande rengöringsmedel.

din iFetch före rengöring.

Försök INTE att rengöra startmekanismen.

Hur rengör jag min iFetch?

Du kan rengöra din iFetch med en fuktig trasa. Med enheten avstängd, mata en fuktig trasa ner i 
insidan av den övre tratten och ut genom det främre lanseringsröret. Om du drar duken fram och 
tillbaka (liknande att använda tandtråd) tar du hand om en nivå av smuts. För att rengöra hjulen 
lite bättre, håll stadigt i trasan på insidan av enheten och sätt sedan försiktigt på enheten och tryck 
in kulavtryckaren för att få hjulen att snurra och torka mot trasan. I värsta fall kan duken gå sönder 
eller ryckas ur handen och skjutas ut, men det bör inte skada enheten.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Måste jag bara använda iFetch- kulorna?

iFetch är optimerad för att lansera iFetch - bollarna, men de flesta andra bollar som har ungefär 
samma storlek och vikt bör lanseras.

Vad händer om jag stoppar in andra saker i tratten ( t.ex. mynt, stenar, etc )?

Lägg ALDRIG något annat i iFetch än iFetch- kulor (eller andra bollar av liknande storlek) eftersom 
det inte är avsedd användning av iFetch.

Min hund slarvar mycket. Är det ett problem?

Tungt slabb kan göra att bollarna fastnar eller glider inuti iFetch . Om din hund är en tung sladdrig 
rekommenderar vi att du använder en handduk för att torka av bollarna efter några lanseringar, 
eller att du byter ut torra bollar när de andra är blöta. Du kan också prova att använda miniatyr 
(1,5-1,6”) squashbollar med iFetch . Slabbern tenderar att rulla av lättare och orsakar inte så mycket 
glidning på iFetch- hjulen.

För fler vanliga frågor, besök goifetch.com.

VANLIGA FRÅGOR
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iFetch- produkter kommer med ett års garanti som täcker tillverkarens defekter, förutsatt normal 
användning. Defekta produkter som returneras till iFetch kan skickas antingen förskottsbetalda 
eller, om de har godkänts i förväg av iFetch , via UPS marktransport med frakt betald av iFetch . För 
att uppfylla garantin kommer iFetch , efter eget val, att reparera den defekta produkten eller ersätta 
den defekta produkten med en ny eller renoverad enhet.

Innan iFetch kommer att uppfylla ett garantianspråk måste kunden:

• tillhandahålla inköpsbevis,

• skaffa ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) genom att kontakta iFetch på 
support@goifetch.com eller 512-219-3271.

Garantin är ogiltig om:

• produkten köps och/eller tas utanför USA,

• produkten har missbrukats, eller

• produkten har inte köpts från en auktoriserad säljare.

GARANTI

iFetchs enda skyldighet under denna uttryckliga produktgaranti ska vara att, på iFetchs val och 
bekostnad, reparera den defekta produkten, leverera till kunden en likvärdig produkt för att 
ersätta den defekta produkten, eller om inget av de två föregående alternativen rimligen är 
tillgängliga, kan iFetch återbetala köpeskillingen för den defekta produkten till kunden. Alla 
produkter som ersätts kommer att bli iFetchs egendom . Ersättningsprodukter kan vara nya 
eller renoverade. iFetch garanterar alla utbytta eller reparerade produkter i nittio dagar (90) 
dagar från leverans, eller resten av den initiala garantiperioden, beroende på vilket som är 
längst. Defekta produkter som returneras till iFetch måste förpackas på lämpligt sätt för säker 
transport. Det rekommenderas att försändelsen försäkras eller skickas med en metod som 
möjliggör spårning av paketet. iFetch ansvarar inte för förlust eller skada under transporten till 
iFetch . Den reparerade eller ersatta varan kommer att skickas till kunden, på iFetchs bekostnad, 
senast trettio (30) dagar efter att iFetch tagit emot den defekta produkten, och iFetch behåller 
risken för förlust eller skada tills varan levereras till kunden.

Kunder i USA som köpt från auktoriserade säljare i USA har ett års tillverkargaranti enligt 
beskrivningen nedan. Garantin upphör att gälla om produkten tas utanför USA.

Kunder i andra länder som köpt från auktoriserade säljare i deras land bör kontakta den lokala 
internationella distributören för garantiinformation.  Länkar till internationella distributörer 
finns här. 

Als u vragen heeft over uw garantiedekking, neem dan contact op met iFetch via e-mail op 
support@goifetch.com.

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

iFetch kommer inte att hållas ansvarigt under denna begränsade garanti om dess testning och 
undersökning avslöjar att det påstådda defekten eller felfunktionen i produkten inte existerar eller 
beror på:

• Underlåtenhet att följa iFetchs drift- och underhållsinstruktioner;

• Otillåten produktändring;

• Väderförhållanden;

• Skador på produkten orsakad av något djur;

• Missbruk, missbruk, försumliga handlingar eller försummelser av kunden och/eller personer 
under kundens kontroll; eller

• Tredje parts handlingar, gudshandlingar, olycka, brand eller andra faror.

EXKLUSIV GARANTI:
OM EN IFETCH-PRODUKT INTE FUNGERAR SOM GARANTERAT OVAN, SKA KUNDENS ENDA KOMPONENTER FÖR BROTT PÅ 
DEN GARANTIN VARA REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV BETALT KÖPSPRIS, EFTER IFETCH:S ALTERNATIV. 
I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FÖREGÅENDE GARANTIER, VILLKOR ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANTERING I FAKTISKA ELLER GENOM LAGSTIFTNING, LAGSTÄMLIGT ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE 
GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, OCH VILLKOR, OCH TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SOM ALLA UTTRYCKLIGEN FRÅSES. 
IFETCH ANSVARAR VARKEN ELLER AUKTORISERAR NÅGON ANNAN PERSON ATT PTA NÅGOT ANNAT ANSVAR I SAMBAND MED 
FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER.

ANSVARSBEGRÄNSNING:
KUNDEN PÅTAR SIG ALLA RISKER OCH ANSVAR FRÅN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA PRODUKT. I FULLSTÄNDIG 
UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, EXKLUSIVEER IFETCH FÖR SIG SIG OCH DESS LEVERANTÖRER ALLT ANSVAR, OAVSETT 
GRUNDAT PÅ KONTRAKT ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE OVSLIGHET), FÖR OAVSIKTLIGA, FÖLJANDE, INDIREKTA, SÄRSKILDA, 
ELLER SÄRSKILDA, ELLER SÄRSKILDA. ELLER VINST, ELLER FÖR NÅGON SKADA PÅ ELLER DÖD AV ETT DJUR ELLER PERSON, 
SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER, ÄVEN OM 
IFETCH ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR HAR VARIT ATT ÅTERFÖRSÄLJAREN. IFETCHS ENDA ANSVAR SKA 
BEGRÄNSAS TILL REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV KÖPSPRISET SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN, EFTER 
IFETCH:S VAL. DENNA FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM TILLHANDAHÅLLS 
HÄR SKA MISSLYCKAS I SIN VÄSENLIGA SYFTE.

VARNING:
VISSA LÄNDER, STATER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR VISSA PRODUKTER SOM LEVERERAS TILL 
KONSUMENTER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG 
KAN BEGRÄNSAS I ANSÖKAN TILL DIG. NÄR DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA INTE TILLÅTS UTESLUTAS I SIN HELHET, 
KOMMER DE ATT BEGRÄNSAS TILL VARAKTIGHETEN AV DEN TILLÄMPLIGA SKRIFTLIGA GARANTIN. DENNA BEGRÄNSADE 
GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA BEROENDE PÅ LOKAL 
LAG.

GÄLLANDE LAG:
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING SKA STYRAS AV LAGARNA I DELSTATEN TEXAS, USA, OCH AV 
LAGARNA I USA, EXKLUSIVE DERAS LAGKONFLIKTER. FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTION OM AVTAL FÖR INTERNATIONELL 
FÖRSÄLJNING AV VAROR ÄR HÄRMED UTESLUTEN I SIN HELHET FRÅN TILLÄMPNING PÅ DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. ALLA 
RÄTTIGHETER RESERVERADE ENLIGT INTERNATIONELLA OCH PANAMERIKANSKA UPPHOVSRÄTTSKONVENTIONER. TA INTE 
BORT (ELLER LÅT NÅGON ANNAN TA BORT) NÅGON PRODUKTIDENTIFIERING, UPPHOVSRÄTT ELLER ANDRA MEDDELANDEN.

GARANTI
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Presentera din hund
Om din hund är orolig, planera att presentera leksaken för honom eller henne innan du sätter på den.

Ta ut iFetch ur kartongen och placera den någonstans där din hund kan upptäcka den. Som en 
bonus, lägg till några godsaker i toppen av tratten eller nära produkten och låt din hund upptäcka 
dem. Beröm din hund med “bra hund!” varje gång de nosar eller visar vänligt intresse.

• Utan att slå på launchern, spela apport nära iFetch för att se till att din hund inte är känslig kring detta 
nya föremål och för att börja bygga den positiva associationen. Att se iFetch betyder att det är dags för 
hämtning!

• Bygg upp goda vanor tidigt genom att guida din hund bakom iFetch innan du kastar den varje gång.

Hundar rädda för buller
iFetch är ganska tyst, förutom ett litet klick och “varv” på motorn när den skjuter bollen. Om din 
hund är rädd för ljud, introducera iFetch gradvis för att vänja dem till ljudet utan att skrämma dem. 
Vi rekommenderar att du testar din hund för ljudkänslighet på avstånd först. Kasta bollen och, 
medan din hund är långt borta och apporterar, tryck ner den lilla spaken inuti iFetch för att göra 
avfyrningsljudet. Upprepa detta några gånger och observera din hund för en reaktion.

De flesta hundar kommer att ignorera ljudet eller börja associera det med bollen som kastas. 
Tvinga aldrig din hund att interagera med iFetch om den är nervös. Ställ bara upp dem för att 
utforska leksaken på egen hand och berömma dem för deras nyfikenhet. När de väl värms upp till 
det kommer de att associera bruset med något positivt - bollen som kastas!

Lär ut kommandot “släpp”
Här är några användbara tips för att lära din hund att tappa bollen i toppen av iFetch för att initiera 
hämtning själv:
• För att bemästra “Drop”, börja först med att bemästra “Take”. Vi rekommenderar att du använder två 

iFetch- bollar för att komma igång med träningen. Det hjälper också att ha en plastskål till hands.

• Håll den första bollen (eller lägg den på marken) och säg till din hund att “ta” den. (Håll den andra bollen 
i bakfickan eller i den andra handen bakom ryggen.)

• När din hund har plockat upp den första bollen, avslöja den andra bollen och säg till dem att “släppa” 
den första. Håll antingen din hand under den första bollen för att fånga den, eller använd en plastskål för 
att fånga bollen när din hund tappar den. Så snart de tappar den, kasta den andra bollen som belöning.

• Om hundens “take” är för hårt (dvs det känns mer som ett bett), prova att lägga bollen på en trä 
serveringssked och få dem att “ta” igen. Din hund kommer att lära sig att arbeta runt skeden för att få 
bollen och bli mer medveten om sitt bett.

• Upprepa denna process tills hunden glatt tar och tappar bollen i din hand eller i skålen. 

Obs: om den andra bollen inte fungerar som motivation för släppkommandot, försök använda en 
godbit för att belöna istället.

TIPS OCH TRÄNING
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Tar tillbaka bollen
Om din hund gillar att leka håll undan istället för att ta tillbaka bollen, prova dessa tips:

• Vi rekommenderar att du tränar din hund med ett långt koppel (10 till 30 fot). När hunden 
kommer tillbaka, guida dem helt enkelt in genom att minska slacket i kopplet så att de inte 
springer iväg.

• Använd kommandot “här” när du guidar in dem med ledningen. Kom ihåg att använda mycket 
beröm när de kommer till dig, speciellt om de kommer till dig utan hjälp av ledningen. En andra 
person kan också stå bredvid för att hjälpa till att hålla hunden tillbaka till tränaren och iFetch .

• Det är viktigt att ge din hund tid att tänka, felsöka och sedan plocka upp bollen och ta den till dig. 
Undvik att upprepa kommandot för mycket, eftersom det kan överväldiga dem och orsaka mer 
frustration.

• Kom ihåg: en hund som älskar apport kommer att hitta ett sätt att leka apport. Pauser hjälper 
också!

Att hålla din hund engagerad 
Om din hund konsekvent avslutar iFetch innan du gör det, spelar du för länge. Försök att göra leken 
kortare - stoppa handlingen med hunden som vill ha mer. Två minuters intresserad lek är bättre än 
tio minuter av en hund som är uttråkad.

Säkert avstånd
Vänligen lär din hund att hålla sig bakom produkten (eller vid sidan av den) för att hålla dem säkra. 
Vid sin högsta startinställning (30 fot) rör sig bollen med en hastighet som kan skada din hund, 
speciellt om den står rakt framför den. Vissa hundar blir så glada,de hoppar framför bollen medan 
den går av stapeln. Om detta händer rekommenderar vi att du stänger av iFetch, lär dem att sitta 
bakom iFetch och sedan kastar bollen (själv) innan du slår på iFetch igen. 

Du kan också träna din hund att “märka” eller hålla sig på säkert avstånd framför maskinen och borta 
från den främre rännan.Vi designade iFetch med öppningen lutad bakåt, för att uppmuntra hunden 
att tappa bollen bakifrån. Medan de flesta hundar lär sig mycket snabbt var de ska stå för att undvika 
att bli träffade av bollen, rekommenderas mänsklig övervakning tills din hund är fullt utbildad.

Allmänna träningstips
• Träna med iFetch högst tre gånger om dagen och endast 10-15 minuter åt gången. På så sätt förblir 

apport roligt och blir inte apportläger.

• Om du känner att din hund blir frustrerad och inte kan få in bollen i iFetch , jobbar du bara med att 
förstärka ditt beteende mot iFetch och se till att din hund blir belönad.

• Planera din träning i ett rum eller område som har så få distraktioner som möjligt. Se till att området är fritt 
från andra leksaker, andra människor och andra hundar.

• Om din hund försöker få belöningen via andra beteenden ( t.ex. att rulla över, hoppa upp, skaka tassar, 
etc.), är det viktigt att du INTE belönar dessa beteenden.

• Njut av denna bindningstid med din valp. Det är lätt att bli frustrerad om de inte plockar upp det direkt. 
Men kom ihåg att den här tiden med din valp är värdefull. De älskar att ha din fulla uppmärksamhet.

TIPS OCH TRÄNING
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iFetch har ett komplett sortiment av hämtleksaker, hjärnspel och grävleksaker. 
Kolla in goifetch.com för att lära dig mer och handla nu.

iFetch Too 
iFetch Too lanserar en tennisboll i 
standardstorlek 10, 25 och 40 fot! 

Den har ett inbyggt uppladdningsbart 
batteri och är perfekt för större raser.

ÄVEN TILLGÄNGLIG FRÅN IFETCH 

iFetch Frenzy
iFetch Frenzy är ett snabbt, icke-elektroniskt 
hjärnspel för små till medelstora hundar. Din 
hund placerar minitennisbollen i toppen av 

leksaken och klättrar sedan för att hämta bollen 
när den rullar ut ur en av tre rännor längst ner.

iDig Stay
iDig Stay är en första grävleksak i sitt slag för 

alla raser . Göm din hunds favoritleksaker eller 
godsaker i de tre flikarna inuti leksaken och se 

dem gräva undan för att hitta skatten.

iDig Go
iDig Go är en popup-version av tyg av iDig 
Stay . Göm din hunds favoritleksaker eller 

godsaker i de tre flikarna och se dem gräva 
efter skatten. Fälls upp för enkel förvaring.
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iFetch grundades 2013 av en farfar, Denny 
Hamill, och hans tonårsbarnbarn, Grant. De 
uppfann iFetch-bollkastaren i deras garage, 
sporrade av deras hund Prancers obevekliga 
jakt på en heltidshämtningspartner. Snabbspola 
framåt flera år senare, och iFetch är fortfarande 
en familjeangelägenhet. ” Bapa ” Denny är VD, 
hans dotter Debbie driver marknadsföring och 
drift och Grant jobbar heltid med försäljning 
och kundservice. Vårt uppriktiga tack för att du 
stöttar vårt oberoende, lilla företag!

GÅ MED I PACKEN

Om du älskar dina iFetch- produkter, vänligen 
lämna en recension. Din positiva feedback hjälper 

vårt lilla företag att växa.

goifetch.com


