UŽIVATELSKÝ MANUÁL
REEDOG DT-4200

Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nabíjecí – vysílačka i přijímač (možnost nabíjet obě části zároveň)
Krátkodobě ponořitelný na 30minut do 1m
Nastavitelná úroveň el. výboje (rozmezí 1–99)
Výběr ze 3 módů – zvuk, vibrace a el. výboj
Možnost rozšíření až pro 2 psy (po zakoupení dalšího přijímače)
Možnost vypnout vysílačku i přijímač v rámci úspory baterie
Dosah 2000m
LED světlo přijímače s viditelností v noci 200-300 m

Tipy:
Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni korekce a vždy sledujte chování Vašeho psa
Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku
buďte důslední a trpěliví zároveň
5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění
1)
2)
3)
4)

Zapnutí a párování:
1) Na přijímači podržte zapínací tlačítko, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Pokud bliká zelená
kontrolka rychle, přijímač je nutné spárovat. Pokud bliká pomalu, je spárovaný s vysílačem
2) Podržte zapínací tlačítko na vysílači, dokud se displej nerozsvítí
3) Přepínačem pro volbu psa zvolte, na jaký kanál chcete přijímač napárovat
4) Stiskněte a podržte současně tlačítko pro vibraci a světlo, dokud se na displeji nezobrazí
písmeno “P“ a přiložte vysílačku k přijímači
5) Uslyšíte 5x pípnutí a zelená kontrolka na přijímači bude blikat 1x za 4-5 vteřin
6) Uvolněte tlačítka na vysílačce a otestujte všechny funkce
7) Pokud přijímač reaguje, úspěšně jste zařízení spárovali

Zrušení párování:
1) Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Zelená LED
kontrolka bude blikat 1x za 5 vteřin
2) Zapněte vysílačku podržením zapínacího tlačítka, dokud se displej nerozsvítí
3) Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuk a světlo, dokud se na displeji nezobrazí písmeno
“U“ a přiložte vysílačku k přijímači
4) Uslyšíte 5x pípnutí a zelená kontrolka LED bude blikat rychle.
5) Uvolněte tlačítka vysílačky, nyní je přijímač odpárovaný

Nabíjení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pokud na přijímači svítí červená kontrolka, je třeba jej dobít
Připojte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení přijímače
Nabíjení trvá cca 2 hodiny
Při plném dobití se rozsvítí na přijímači zelená kontrolka
Pokud svítí červená kontrolka na vysílačce, je třeba ji nabít
Připojte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení ve spodní části vysílačky
Při plném dobití se rozsvítí zelená kontrolka

Testování zařízení:
1) Zapněte přijímač
2) Přiložte na elektrody plastovou zkušební výbojku tak, aby se elektrody dotýkaly drátku ve
výbojce
3) Zvolte na vysílačce korekci impulzem (nesmí být nastavena na hodnotu 0!)
4) Žárovka ve výbojce se rozsvítí – elektrostatické impulzy jsou funkční

Bezpečnost:
Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho
dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se
zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky,
popřípadě se poraďte se svým veterinářem
Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny
obojky, i neelektrické) a používán na psech mladších 6 měsíců

Nefunkčnost zařízení:
Zdá se, že obojek nepracuje správně:
-

ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (A nebo B)
spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:
-

ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:
-

otestujte přijímač dle instrukcí výše
ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
zvyšte intenzitu korekcí

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace
elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na
vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální
návod: https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-600-medium
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Elektro-obojky.cz
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

