
BALL TRAINER PRO
VRHAČ MÍČKŮ

Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.



BEZPEČNOST

Než začnete používat vrhač míčků, přečtěte si prosím všechny níže
uvedené informace o bezpečnosti a produktu Dogtra. Nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění vás, vašeho psa
a ostatních, nebo může způsobit poškození produktu.

Váš produkt Dogtra by měl být používán pouze k výcviku a vzdělávání
vašeho psa. Při používání produktu vždy dohlížejte na svého psa. Nikdy
neobsluhujte vrhač míčků, pokud hrozí nebezpečí, že by Vás, nebo
někoho jiného mohl míček zasáhnout. Produkty Dogtra lze používat s
různými tréninkovými metodami. Nicméně,každý pes může mít jinou
reakci na tréninkové metody a na Dogtra produkty.

Používejte pouze míčky nebo míče schválené Dogtra s podobnou
strukturou a velikostí (6,6 cm). Nepoužívejte tvrdé míčky, menší míčky,
částečně nebo úplně vypuštěné míčky, míčky s výstupky, otvory
nebo popruhy, nebo jiné předměty, protože to může způsobit vážné
zranění vás i vašeho psa. Dávejte pozor při vkládání nebo vyjímání
míčků z vašeho produktu, aby nedošlo k zachycení prstů nebo ruky.
Nedávejte ani neházejte míčky z vrhače míčků přímo do úst vašeho
psa, protože to může způsobit udušení. Nepoužívejte vrhač míčků
Dogtra s agresivními psy, protože tito psi mohou reagovat
nepříznivě a způsobit zranění lidem nebo jiným psům. Produkty Dogtra
nejsou hračky. Dohled dospělými a velká pozornost jsou
nezbytné, pokud výrobky Dogtra používají děti nebo jsou v jejich
blízkosti.



HLAVNÍ FUNKCE

- Dvoufunkční vrhač míčků
- Zásobník pojme až 3 míčky
- Přenosná velikost s popruhem
- Až 8 přijímačů na jeden vysílač
- 2x AAA baterie pro vysílač
- 2 hodinové rychlé nabíjení vrhače
- LED dioda indikující stav baterie







Vrhač míčků Ball Trainer Pro je jedinečný dvoufunkční vrhač, který
míčky odpaluje, ale i kutálí ven. Dosah až 100 metrů a míčky může
střílet až 2 stopy vysoko. Jedno ovládací zařízení může ovládat až osm
přijímačů. Ovládací zařízení je vybaveno 2x vyměnitelnými alkalickými
baterie AAA 1,5V, zatímco samotný vrhač má dobíjecí
lithium-polymerovou baterii. Vrhač můžete používat doma  i venku.

Zapnutí vrhače míčků
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí v horní části vrhače míčků,
dokud se LED dioda nerozsvítí zeleně. Vrhač míčků bude připraven k
použití, až bude LED dioda blikat každých 5 sekund.

Vypnutí vrhače míčků
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí v horní části vrhače míčků,
dokud se dioda vrhače míčků LED nerozsvítí červeně.

Přijímač BALL TRAINER PRO se automaticky vypne po 3 hodinách
nepoužívání, abyste šetřili energii baterie.



PŘEPÍNAČ REŽIMŮ

Přepínač režimu odpalování míčků / kutálení míčků se nachází v horní
části vrhače míčků. Podle toho, jaký režim byste chtěli použít, posuňte
přepínač vámi zvoleného režimu.

Míčky, které můžete použít mají rozměr 6,6 cm
Nespouštějte ani neházejte míčky přímo do tlamy vašeho psa, jak to
může způsobit, že se váš pes zadusí.



ODPALOVÁNÍ MÍČKŮ

Umístěte přepínač režimu na Vámi
zvolený režim.

Umístěte míč na horní stranu odpalovače
míčků

Zamáčkněte míč do odpalovače dokud
neuslyšíte zvuk cvaknutí

Míč může být vystřelen pouze jednou. Pro
další akci musíte vložit další míč.



VYKUTÁLENÍ MÍČKŮ

Můžete vložit více míčků

Do zásobníku se vejdou až 3 míčky

Umístěte přepínač režimu na Vámi
zvolený režim.

Míček bude padat dolní stranou vrhače



LED DIODA VRHAČE

Když je přijímač zapnutý, LED dioda kontrolka bude blikat každých 5
sekund.

Barva indikátoru LED indikuje úroveň životnosti baterie:
Zelená = baterie je plně nabitá
Žlutá = střední nabití baterie
Červená = baterii je třeba dobít

Pokud je jednotka vrhač míčku používán, zatímco LED indikátor svítí
červeně, může se vypnout automaticky.



NABÍJENÍ

Přijímač BALL TRAINER PRO používá lithium -polymerovou baterii:

1. Před prvním použitím jednotky dobijte vrhač.
2. Nenabíjejte baterii v blízkosti hořlavých látek.

Postup nabíjení baterie:
1. Připojte nabíjecí kabel k vrhači míčků
2. Zapojte nabíječku do 120 voltové zásuvky. Všechny kontrolky by měly
svítit červeně pokud je správně zapojena, jednotka se automaticky
vypne během procesu nabíjení. Před použitím budete muset jednotku
znovu zapnout, odpojte kabel od vrhače
3. Lithium polymerová baterie je plně nabitá do 2 hodin. Světla budou
během nabíjení svítit červeně Červené světlo se rozsvítí zeleně, jakmile
jednotka je plně nabitá.
4. Po nabití zakryjte nabíjecí zásuvky gumovou krytkou

Poznámka: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství
schválené společností Dogtra.



LED DIODA VYSÍLAČE

Kontrola životnosti baterie:
Barva indikátoru LED indikuje úroveň životnosti baterie.
Zelené světlo při stisknutí = baterie je plně nabitá
Zelené světlo po stisknutí bliká = Je třeba vyměnit baterii

Pokud je jednotka používána, zatímco kontrolka LED bliká zeleně, může
se vypnout automaticky.



VÝMĚNA BATERIE VYSÍLAČE

Pomocí šroubováku odstraňte 3 šroubky
krytu baterie na zadní straně dálkového
ovladače.

Vyměňte 2x AAA baterie 1,5 V. Ujistěte
se, že jsou baterie správně vložené podle
vyznačené polarity.

Umístěte kryt baterie zpět do
na zadní stranu vysílače a použijte
šroubovák k utáhnutí šroubů.

Ujistěte se, že vysílač
funguje správně, stiskněte jedno z
tlačítek a zjistěte, zda indikátor LED
kontrolka svítí zeleně.



PŘIPEVNĚNÍ SPONY NA OPASEK

Přiloženou sponu na opasek připevněte k vysílači podle níže uvedených
pokynů.

1. Zarovnejte sponu na opasek s drážkami na zadní straně vysílače.
2. Pevným úchytem našroubujte šrouby se sponou
3. Utáhněte, dokud nebude pevně na svém místě. Dávejte pozor, abyste
příliš neutáhli.



NASTAVENÍ KÓDU

Vysílač má kód pro každé tlačítko. Chcete -li přidat další přijímač,
budete muset kódovat nový přijímač do vysílače.

1) Ujistěte se, že je vrhač vypnutý
2) Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na horní straně vrhače po
dobu 5 sekund
3) LED indikátor na přijímači rychle bliká zeleně. Můžete uvolnit
prst z tlačítka vrhače.
4) Stiskněte číslo na vysílači, které tlačítko chcete kódovat. Správné
kódování můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka na vysílači, čímž se
aktivuje kontrolka LED na přijímači ve stejnou dobu.

* Na jeden vysílač můžete kódovat až osm vrhačů


