
iQ MINI
Výcvikový obojek

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím výcvikového elektronického obojku IQ MINI si prosím důkladně
přečtěte tuto příručku.

OBSAH BALENÍ:

- Vysílač                            - Rozdvojka pro nabíjení
- Přijímač                           - Návod
- Síťová nabíječka



POPIS PRODUKTU



HLAVNÍ FUNKCE

- Snadné použití, ergonomické vybavení vysílač
- Pro výcvik 2 psů
- Dosah 400 m
- Krátký / Dlouhý impuls + vibrace
- 2 hodinové rychlé nabíjení
- Ponořitelný přijímač do 1 m
- Pro malá plemena psů od 3,5 kg

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OBOJKU

Chcete -li přijímač zapnout, umístěte červenou tečku na zadní straně
vysílače k červené tečce na přijímači. Podržte dvě červené tečky u sebe
na pár sekund, dokud se LED kontrolka na přijímači se rozsvítí.
Chcete -li přijímač vypnout, opakujte stejný postup, po vypnutí bude
LED světlo blikat červeně, na znamení, že je přijímač vypnutý.
Vysílač nemá tlačítko zapnutí/vypnutí a aktivuje se pouze při stisknutí
tlačítek.



FUNKCE TLAČÍTKA VYSÍLAČE

N - Krátký impuls
Pokud stisknete tlačítko N, přijímač vyšle jediný rychlý impuls.

C - Dlouhý impuls
Stisknutím tlačítka C přijde nepřetržitý impuls tak dlouho, jak je tlačítko
stisknuto, max však 12 s. Pokud tlačítko neuvolníte po 12 s, impuls se
vypne jako bezpečnostní funkce.

P - Vibrace
Stisknutím tlačítka vibrace, přijde vibrace tak dlouho, dokud je tlačítko
stisknuto, max však 12 s.

Výběr kanálu psa - 1 pes / 2 pes
1.pes - posuňte přepínač I a stiskněte libovolné tlačítko na vysílači
2 pes -  Posuňte přepínač II a stiskněte libovolné tlačítko



NASTAVENÍ ÚROVNĚ IMPULSU

IQ MINI má 100 nastavitelných úrovní impulsu - navolit je můžete
jednoduše pomocí kolečka na horní straně vysílače ( 0 je nejnižší a 100
je nejvyšší). Začněte vždy na nejnižší úrovni a postupně úroveň
zvyšujte. Odpovídající úroveň je tehdy, pokud pes reaguje na impuls a
uvidíte mírnou reakci. Úroveň impulsu můžete upravit pouze, kdyz je
vysílač zapnutý.



MAXIMÁLNÍ DOSAH

IQ MINI nabízí dosah 400 m. V závislosti na způsobu, jakým vysílač
používáte se může, dosah lišit. Chcete -li dosáhnout největšího dosahu,
podržte vysílač od vašeho těla a nedotýkejte se antény.

LED INDIKÁTOR

LED indikátor bliká každé 4 sekundy, pokud je přijímač zapnutý a
připraven k použití. LED indikátor přijímače i vysílače bude svítit, pokud
se na vysílači stiskne tlačítko.

Barva LED indikuje úroveň životnosti baterie přijímače:
Zelená - plné nabití
Jantarová - střední nabití
Červená - Vybitá baterie

Pokud bliká na přijímači červená LED dioda, může se automaticky
vypnout.



NABÍJENÍ

Dogtra iQ MINI používá lithium polymerovou baterie. Nabijte jednotku,
pokud kontrolka je kontrolka červená.

POZNÁMKA: Používejte pouze schválené Dogtra baterie, nabíječky a
příslušenství pro vaše e-obojky Dogtra. Tím se zabrání jakékoli škody,
které z toho mohou vzniknout při pokusu o použití jiné nabíječky.

POZNÁMKA: Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte jej od zdroje
napájení.



Správné připojení nabíječky:

1. Zarovnejte plastový díl nabíječky na LED diodu přijímače.
2. Zatlačte nabíječku na přijímač dokud neuslyšíte cvaknutí k zajištění
umístění.

Správné odpojení nabíječky:

3. Zatáhněte za poutko ve spodní části nabíječky a vyjměte ji z
přijímače.



PÁROVÁNÍ OBOJKU S PŘÍJÍMAČEM

Párování 1.psa

1. Nastavte úroveň impulsu na 0 a kanál psa dejte do polohy I
2. Při vypnutém přijímači umístěte červenou magnetickou zadní

stranu vysílače k červené tečce přijímače. Držte dvě tečky u sebe
asi 5 s, dokud zelená LED dioda nezačne blikat rychle na přijímači

3. Zatímco zelená LED dioda rychle bliká na přijímači oddělte
zařízení od sebe a stiskněte dvě horní tlačítka na vysílači ( krátký a
dlouhý impuls současně). LED světlo na přijímači bude blikat
každé 4 s, pokud je párování dokončeno správně.

Párování 2.psa

1. Nastavte úroveň impulsu na 0 a kanál psa dejte do polohy II
2. Při vypnutém přijímači umístěte červenou magnetickou zadní

stranu vysílače k červené tečce přijímače. Držte dvě tečky u sebe
asi 5 s, dokud zelená LED dioda nezačne blikat rychle na přijímači

3. Zatímco zelená LED dioda rychle bliká na přijímači oddělte
zařízení od sebe a stiskněte dvě horní tlačítka na vysílači ( krátký a
dlouhý impuls současně). LED světlo na přijímači bude blikat
každé 4 s, pokud je párování dokončeno správně.



ÚDRŽBA

Kontrolujte, zda nejsou kontaktní místa příliš těsná. Jednou za týden
očistěte kontaktní místa přípravkem s obsahem alkoholu. Kontrolujte
pravidelně krk psa, zda nejeví známky podráždění kůže a pravidelně jej
umývejte. Pokud je popruh příliš dlouhý, nebojte se jej o něco zkrátit.


