PETSAFE BEZDRÁTOVÝ OHRADNÍK PIF-300-21
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

¨
Děkujeme, že jste si vybrali značku Petsafe, nejprodávanější značku elektronických a výcvikových
pomůcek na světě. Naším cílem je postarat se o bezpečnost domácích mazlíčků prostřednictvím
různých zařízení pro úspěšný trénink. V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.

BALENÍ OBSAHUJE

Další potřebné pomůcky







Kombinované kleště
Nůžky
Zapalovač
Vrtačka
Metr
Nekovový obojek a vodítko

JAK SYSTÉM FUNGUJE
Bezdrátový ohradník PetSafe PIF-300-21 je zařízení nejvyšší třídy, které Vám zaručí dlouholetý
bezproblémový provoz a bezpečí pro Vašeho psa. Tento neviditelný plot je určen především pro psy
s minimální váhou 3,6kg. Systém vysílá rádiový signál do okruhu (volná zóna) – 27,5m ve všech
směrech. Dočasně budete muset ohradit volnou zónu praporky, které poslouží jako vizuální pomůcka
pro vašeho psa. Pes nosí speciální obojek, který přijímá signál z vysílače. Tento obojek mu umožní

pohybovat se volně v rámci vymezeného okruhu (volná zóna). Pokud se pes přiblíží k hranici
ohraničené oblasti, obojek vyšle zvukový, varovný signál. Pokud se pes nevrátí do vymezené oblasti,
obojek vyšle statickou korekci.

ZÁKLADNÍ POJMY
Vysílač: Přenáší rádiový signál do obojku. Je umístěný ve středu volné zóny.
Volná zóna: Oblast pokrytí vysílače, kde se Váš pes může volně pohybovat.
Hranice oblasti: Okruh široký od 0,6 do 1 m od stanovené oblasti volného pohybu, kde obojek začne
vysílat zvukový signál a potom korekci. Obojek vysílá signál po vstupu do výstražné oblasti.
Poznámka: obojek je vybavený bezpečnostní pojistkou, která přestane vysílat korekce po 30
sekundách, pokud se Váš pes do vymezené oblasti nevrátí.
Obojek: Přijímá signál z vysílače. Je vodotěsný.
Kontaktní kolíky: Kontakty přes které se přenáší statická korekce.
Přepínač oblasti: Umožňuje změnit velikost pokrytí oblasti.
Světelná kontrolka: Ukazuje, zda je vysílač zapnutý.
Seřizovač okruhu: Umožňuje nastavit přesné rozpětí nastavení zóny od vysílače k hranici obvodu.
Pozor: nenastavuje se úroveň korekce na obojku.
Power: Zapnutí/vypnutí zařízení.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
1. Nastavení vysílače
Poznámka: je možné, že budete muset několikrát změnit místo umístění vysílače, než najdete to
správné a vyhovující místo.
Zařízení se umístí přesně ve středu požadované volné zóny:
-

Od 0,6 do 1,2 m od podlahy
Na suchém místě
V místnosti, kde teplota neklesá pod bod mrazu
Na nekovovém podkladu nebo na stěně (1A)
Minimálně 1 m od velkých kovových objektů (1B)

Pro nastavení maximální volné oblasti, nastavte přepínač oblasti na maximum „HIGH“ a nastavte
okruh na číslo 8 (1C). Následně zapojte vysílač do elektrické sítě a zapněte.

2. Příprava obojku
Nevkládejte do obojku baterky, pokud jej má pes na krku!
Poznámka: baterky by se měly instalovat v dosahu 1,5 m od vysílače.
Obojek používá vyměnitelné PetSafe baterky (RFA-67). Tato unikátní baterka byla vyvinutá pro
zvýšení vodotěsnosti obojku a jednoduchou manipulaci při výměně.
Přiložte baterku RFA-67 vnitřní stranou k obojku tak, aby se šipka na baterce potkala ve stejné úrovni
se šipkou na obojku. Použijte minci na pootočení baterky směrem k symbolu zámku.

Nastavení úrovně korekce obojku
Poznámka: Váš obojek je přednastavený na vysílání zvukového signálu.
1. Pomocí mince sejměte z vrchní strany obojku ochranný plast ze seřizovače úrovně korekce
(2F).
2. Tlačítko držte tak dlouho, než se rozsvítí světelná kontrolka (2G).
3. Kontrolka bude blikat podle nastavené úrovně korekce.
4. Pro zvýšení úrovně korekce stiskněte seřizovač.
5. Nasaďte na seřizovač úrovně korekce ochranný kryt.

Světelná kontrolka obojku Vás upozorní, kdy je potřeba baterku vyměnit. Pokud je baterka slabá,
světelná kontrolka bliká 1x každých 4-5 sekund.

Tabulka nastavení úrovně korekce
Světelná kontrolka

Úroveň korekce

Funkce obojku

Temperament psa

Bliká 1x

1

Bliká 2x

2

Bez korekce, pouze
zvukový signál
Nízká úroveň korekce

Plachý

Bliká 3x

3

Bliká 4x

4

Bliká 5x

5

Bliká 6x

6

Bliká 1x za 4-5 sekund

Středně-nízká úroveň
korekce
Střední úroveň korekce

Mírně plachý

Středně-vyšší úroveň
korekce
Vysoká úroveň korekce

Energický

Průměrně energický

Energický

Nízká úroveň baterky

Začněte psa trénovat na úrovni 2. Pokud Váš pes na korekci nereaguje, zvyšte korekci.

3. Nastavení oblasti volného pohybu
Ujistěte se, že se celá zóna volného pohybu nachází v rámci Vašeho pozemku (3A). Nastavte zónu na
nejnižší úroveň. Pokud je Vaše zóna dál než 13,5 m od vysílače, nastavte vysílač na „HIGH“. Pokud je

Vaše zóna menší, nastavte zónu na „LOW“.

Metoda 2 osob
Podržte obojek ve výšce hlavy psa. Logo PetSafe musí směřovat od vysílače (3B a 3C). Přibližte se
k hranici volného pohybu (3D).

Začněte na úrovni nastavení zóny č. 8. Poproste jinou osobu, aby pomalu nastavila úroveň č. 7.
Otáčejte na takovou úroveň, než Vám začne obojek v rukou pípat.

Metoda 1 osoby
Nastavte si vysílač podle velikosti Vaší zóny.
Nastavte si vysílač podle velikosti Vaší zóny. Vezměte obojek do výšky hlavy vašeho psa a postupujte
k hranici volného pohybu. Zjistíte tak, kde se obojek aktivuje.
Pro nastavení oblasti volného pohybu využijte následující tabulku.
Oblast pokrytí vysílačem
Okruh
1
2
3
4
5
6
7
8

LOW
1,5 – 3 m
1,5 – 3 m
4,5 – 6 m
6 – 7,5 m
7,5 – 9 m
10,5 – 12 m
12 – 13,5 m
12 – 13,5 m

HIGH
1,5 – 3 m
1,5 – 3 m
7,5 – 10,5 m
12,5 – 16,5 m
16,5 – 19,5 m
23 – 26 m
26 – 27,5 m
26 – 27,5 m

Umístěte praporky v místě, kde začne obojek vydávat zvukový signál (4A a 4B).

4. Nasazení obojku
Důležité: Správné nasazení obojku je základem pro efektivní trénink. Kolíky korekce musí být
v přímém kontaktu s kůží psa.

Pro správné nasazení obojku dodržujte následující postup:
1. Přesvědčte se, že v obojku není baterka.
2. Začněte v pohodlném postoji psa (5A).
3. Umístěte obojek na střed krku psa. Umístěte kolíky korekce
tak, aby se dotýkaly kůže (5B).
Pozn. Pokud má váš pes dlouhou srst, použijte dlouhé kolíky.
4. Přebývající část obojku odstřihněte a kraje zažehněte plamenem (5C).

Starostlivost o obojek a čištění
Průběžně kontrolujte, že obojek nadále přiléhá ke krku psa. Tímto se zabezpečí maximální efektivita
zařízení, stejně jako pohodlné nošení obojku. Pokud si všimnete, že má pes alergickou reakci kůže

spojenou s nošením obojku, přerušte nošení obojku na min. 48 hodin. Pokud je kůže podrážděna i po
této době, kontaktujte veterináře.

Předcházení alergickým reakcím kůže



Krk psa a kontaktní kolíky obojku by se měly umývat vlažnou vodou a mýdlem minimálně 1x
do týdne.
Ujistěte se, že srst psa je před nasazením obojku dokonale vysušená.

TRÉNINK
Mějte se psem trpělivost.
Důležité: správný trénink je důležitý pro efektivní využití PetSafe bezdrátového ohradníku.
Přečtete si tento uživatelský manuál pečlivě. Pamatujte na to, že PetSafe bezdrátový ohradník není
pevný plot.

-

 Berte trénink jako druh zábavy s vaším psem.
Trénink by měl být zábavný, ale také důsledný.
 Trénujte psa vždy 10 – 15 minut. Nesnažte se
pokračovat příliš rychle. Doporučujeme raději kratší a
častější tréninky.
 Doporučujeme trénovat psa alespoň 14 dní. V
závislosti od konkrétního psa může trénink trvat déle
nebo naopak kratší dobu.
 Pokud se vám zdá být pes ve stresu, zpomalte
trénink. Přidejte navíc několik dní. Stres se většinou projevuje následovně:
Pes tahá za vodítko směrem k domu
Uši mu těsně přiléhají k hlavě
Stažený ocas
Snížený postoj těla
Nervozita / nepokojné chování nebo nehybnost






Váš pes se musí po skončení každé lekce cítit v oblasti hranice zóny bezpečně. Po
skončení každé lekce si se psem aspoň 15 minut hrajte v blízkosti hranice.
Každou lekci ukončete množstvím pochval.
Po každé lekci sundejte obojek z krku psa.
Pokud potřebujete se psem během tréninku z tréninkové oblasti odejít, vezměte ho ven
bez obojku (autem nebo ho přeneste přes hranici na rukou).
Pokud se Vám zdá být váš pes vycvičený, dokončete tréninkový proces.

DEN 1
Během prvního dne uskutečněte 3 lekce, každou v trvání 10-15 minut.
Cíl: Naučit psa, že praporky a zvukový signál ohraničují oblast volného pohybu.
Příprava





Naprogramujte si obojek na požadovanou úroveň korekce.
Kromě radiového obojku použijte také obyčejný, tréninkový obojek. Tento extra obojek
umístěte NAD rádiový obojek a ujistěte se, že netahá.
Vezměte s sebou kousky jídla, které má váš pes v oblibě.
Dejte psovi oblíbenou hračku.

Postup
1. Začněte se v rámci ohraničené oblasti se psem na vodítku procházet. Mluvte na něj, dejte mu
kousek jídla, které má rád.
2. Přibližte se k praporkům (1A). Buďte veselí a hoďte na zem trošku jídla.
3. Hoďte kousek jídla na vnější stranu ohraničené zóny. Pokud se pes za jídlem rozběhne a
dostane se do zóny statické korekce (1B), ponechejte ho tam na 2 sekundy, aby pocítil slabou
statickou korekci. Po 2 sekundách ho zatahejte vodítkem ven ze zóny (1C). Ihned jak se
vrátíte se psem do bezpečné zóny, pochvalte ho a dejte mu oblíbený pamlsek. Potřeste
praporkem tak, abyste psovi ukázali příčinu statické korekce.
4. Zopakujte tento proces na různých místech v rámci okruhu. Váš pes by se měl začít bát chodit
si pro kousky jídla. Pokud ne, překontrolujte správné fungování obojku. Vysílá obojek
statickou korekci?
Důležité: Nikdy nenechávejte jíst psa jídlo ve výstražné oblasti.

DEN 2 - 4
Uskutečněte 3 lekce, každou v trvání 10 – 15 minut.
Cíl: Naučit psa, aby zůstal v rámci oblasti volného pohybu i v případě, že ji majitel překročí.

Příprava





Naprogramujte si obojek na požadovanou úroveň korekce.
Kromě radiového obojku použijte také obyčejný, tréninkový obojek. Tento extra obojek
umístěte NAD rádiový obojek a ujistěte se, že netahá.
Vezměte s sebou kousky jídla, které má váš pes v oblibě.
Dejte psovi oblíbenou hračku.

Postup
1.
2.
3.
4.

Zopakujte krok 1 – 4 ze dne 1.
Odložte vodítko.
Vyjděte ven z vyhrazené oblasti a dívejte se přitom na psa. Zamávejte praporky.
Obejděte celý okruh. Vždy potřeste praporkem, a pokud pes zůstane v rámci oblasti, vždy mu
hoďte kousek jídla.
5. Pokud váš pes vstupuje do vyhrazené oblasti, zkontrolujte obojek a nastavte vyšší úroveň
korekce.

DEN 5 – 8
Uskutečněte 3 lekce, každou v trvání 10 – 15 minut.
Cíl: Naučit psa, aby zůstal v rámci oblasti volného pohybu napříč rozptýlením čekajícím venku.
Příprava





-

Naprogramujte si obojek na požadovanou úroveň korekce.
Kromě radiového obojku použijte také obyčejný, tréninkový obojek. Tento extra obojek
umístěte NAD rádiový obojek a ujistěte se, že netahá.
Vezměte s sebou kousky jídla, které má váš pes v oblibě.
Dejte psovi oblíbenou hračku.
Vytvořte prostředí s rozptýlením, které láká psa, aby překročil hranice volného pohybu:
Nechejte člena rodiny opustit vyhrazenou zónu
Hoďte míč za vyhrazenou zónu
Poproste souseda, aby se svým psem přešel po silnici apod.

Postup
1.
2.
3.
4.

Mějte psa na vodítku a pod kontrolou.
Pokud pes zůstává v rámci oblasti, pochvalte ho.
Pokud pes začne utíkat ven z oblasti, nechejte ho.
Pokud se pes nevrátí zpátky do oblasti volného pohybu sám do 3 sekund, zatáhněte vodítkem
k sobě a pomozte mu.

5. Po celý čas, když se k Vám pes vrací, ho chvalte. Ať už se vrací sám od sebe nebo s Vaší
pomocí.
6. Opakujte tento postup s jinými rozptýleními.
7. Pokud pes na statickou korekci nereaguje, nastavte ji o jeden stupeň více.

DEN 9 – 14
Uskutečněte 3 lekce, každou v trvání 10 – 15 minut. Váš pes je na tuto fázi připravený pouze tehdy,
pokud se viditelně vyhýbá hranici oblasti – praporkům. Během této fáze nenechávejte psa bez
dozoru.
Cíl: Nechat psa volně běhat v rámci vyhrazené oblasti.

Příprava


Obojek by měl být nastavený na správné úrovni korekce.

Postup
1. Vstupte do oblasti se psem (má na krku pouze obojek)
2. Procházejte se po oblasti, hrajte si se psem.
3. Zaměstnejte se určitou činností v rámci zahrady, ale dohlížejte na chování psa. Usměrňujte
ho, pokud je třeba.
4. Pokud pes přeběhne za hranici, sundejte mu obojek a vraťte se zpět do vyhrazené oblasti.

VYCHÁZENÍ VEN Z VYHRAZENÉ OBLASTI VOLNÉHO POHYBU
Důležité: Pes nemůže mít na sobě obojek.
Pokud se pes naučí přesné hranice jeho volného pohybu, bude se zdráhat z této oblasti odejít.
Způsob 1: Můžete psa odvézt z ohraničené oblasti autem. Nahraďte radiový obojek obyčejným.
Způsob 2: Nahraďte radiový obojek obyčejným. Jděte přes hranici se psem na vodítku. Říkejte mu
slova jako „OK“, „dobrý“ apod. Vyberte si jedno vhodné slovo, které budete při odchodu ze zóny

používat. Vždy opouštějte zónu se psem na vodítku a pouze v jednom místě. Na začátku se váš pes
může velmi zdráhat, ale nabídněte mu např. jeho oblíbený kousek jídla.
Poznámka: Můžete také psa přes hranici přenést, pokud to jeho hmotnost dovoluje.
Váš bezdrátový ohradník je přenosný. Oblast pokrytí se dá zvětšit po zakoupení dalšího
bezdrátového vysílače.

Příslušenství
Baterky – sada 2
Extra obojek
Nylonový obojek
Extra vlajky
Extra vysílač

RFA-67D-11
PIF-275
RFA-48
RFA-2
IF-100

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A OMEZENÍ ZÁRUKY
1. Podmínky používání výrobku
Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku.
Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami.
2. Správné používání výrobku
Tento výrobek je určený pro trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých
povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3,6 kg
nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jistí povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci vašeho
veterináře nebo autorizovaného trenéra psů.
Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a
respektování vět označených jako „Důležité“.
3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku
Tento výrobek je určený pro psy. Tento výrobek není určený ke způsobování bolesti, zranění nebo
k provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonům dané
krajiny.
4. Zodpovědnost za škodu
Společnost Radio Systems® Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody nebo úrazy
související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující zodpovídá za všechna rizika
spojená s používáním tohoto produktu.

5. Změny podmínek
Společnost Radio Systems® Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání
výrobku.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetická zařízení.
Pokud chcete zařízení používat mimo krajiny EU, je potřebné zjistit normy dané krajiny. Nepovolené
používaní či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems®
Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také
může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je nutné recyklovat.

ZÁRUKA
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 (záložka ke stažení):
https://www.elektro-obojky.cz/elektronicke-ohradniky/petsafe-bezdratovy-ohradnik
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog s. r.o.,
Sedmidomky 459/8, Praha
Infolinka: 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

