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POPIS PRODUKTU



NASTAVENÍ PRODUKTU

Než budete moci používat výcvikový obojek pro psy, musíte nastavit
produkt podle následujících kroků:

1. Nabíjení dálkového ovladače a obojku přijímače
2. Připravte dálkový ovladač a zapněte jej
3. Připravte si obojek přijímače a zapněte jej
4. vyzkoušejte funkci tlačítek před nasazením na psa
5. Spárujte dálkový ovladač a obojek přijímače

NABÍJENÍ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

1. Zapojte a plně nabijte dálkový ovladač a obojek přijímače. Pokud jde
o počáteční nabíjení, nabíjejte jej 4 hodiny.
Následné nabíjení trvá pouze 2–3 hodiny
2. Po úplném nabití se červená LED na obojku přijímače rozsvítí zeleně.
Displej baterie dálkového ovladače přestane cyklovat a zobrazí se plné
nabití.
Vysílač vydrží v provozu po úplném nabití cca 27 dní, přijímač 11 dní.



FUNKČNÍ TEST

Držte v ruce výcvikový obojek. Stiskněte tlačítko vibrace nepřetržitě po
dobu 1 až 2 sekund. Měli byste cítit nepřetržité vibrace.



PÁROVÁNÍ VYSÍLAČE S PŘIJÍMAČEM

1. Pomocí spínače na dálkovém ovladači vyberte kanál psa 1
2. Když je dálkový ovladač zapnutý a obojek přijímače vypnutý, stiskněte
a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na obojku přijímače po dobu 4-5
sekund
3. Červená a zelená LED dioda bude asi 10 sekund blikat, což znamená,
že je vše připraveno ke spárování
4. Stiskněte a podržte současně zvukové a vibrační tlačítko po dobu 2–3
sekund, zelená kontrolka na obojku přijímače 5krát zabliká, což
znamená úspěšné spárování



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.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky


