YS VIBE
Ugatásgátló nyakörv

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kérjük, az YS VIBE ugatásgátló nyakörv használata előtt, figyelmesen
olvassa el ezt a kézikönyvet.

A CSOMAG TARTALMA:
- Ugatásgátló nyakörv
- Töltőkábel
- Utasítás

TERMÉKLEÍRÁS

Bekapcsolás - Nyomja meg a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját,
amíg a zöld LED ki nem világít.
Kikapcsolás - Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercig - a
LED pirosan kivilágít.

TESZT
1.
2.
3.
4.

Győződjön meg arról, hogy a YS VIBE ki van kapcsolva.
Tartsa lenyomva a be/ki gombot 4 másodpercig.
Amikor a zöld LED világít, engedje el a gombot – a LED gyorsan villog.
Fújjon bele a hangérzékelőbe úgy, hogy a vevő rezegjen.

REZGŐ ÜZEMMÓD
Az YS VIBE három rezgésmóddal rendelkezik. Ha az ugatásgátló
nyakörv be van kapcsolva, nyomja meg a be/ki gombot a szint
növeléséhez. Ha az YS VIBE ki van kapcsolva, bekapcsoláskor az
utoljára használt szint marad elmentve. Ha rossz szintet választott ki,
nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
Alvás üzemmód: Ha 12 másodpercig vagy ennél tovább nem ugat a
kutya, a rendszer alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban egyetlen
LED sem világít. Ha a kutya ismét ugat, a LED világít és a nyakörv újra
aktiválódik.

LED DIÓDA
Rezgés: A LED kivilágít, ha rezgés lép fel a vevőn.
Akkumulátor: A LED színe jelzi az akkumulátor energiaszintjét.
Zöld – teljesen feltöltve
Sárga - közepes energiaszint
Piros – töltést igényel
Készenléti üzemmód: A LED 4 másodpercenként villogni kezd, ha a
YS VIBE be van kapcsolva. A felvillanások száma jelzi, hogy a vevő
milyen szintre lett állítva.
Rövid rezgés: a LED egyszer felvillan
Közepes rezgés: a LED kétszer felvillan
Magas rezgés: a LED háromszor felvillan
Ne feledje, hogy kutyája temperamentumától és fájdalomküszöbétől
függően módosítania kell a beállításokat (felfelé vagy lefelé). Mindig a
legalacsonyabb szinten kezdje és növelje a szintet. Ha már az elején a
legmagasabb rezgésszintet használja, a kutya hozzászokhat ehhez a
szinthez és lehet, hogy a rendszer a későbbiekben nem lesz hatékony.

TÖLTÉS
1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez a képen látható módon.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 220 voltos aljzathoz. Helyes
csatlakoztatás esetén minden jelzőfénynek pirosan kell világítania.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 óra alatt teljesen feltöltődik. Töltés
közben a LED pirosan világít, majd zöldre vált, ha a készülék
akkumulátora teljesen feltöltődött.
4. Az egység töltése után takarja le a töltőaljzatot gumisapkával.
Megjegyzés: Csak a Dogtra által jóváhagyott lítium-polimer
akkumulátorokat és Dogtra töltőket használjon. Ezzel elkerülheti egyéb
típusú töltő használatából eredendő sérülések vagy károk keletkezését.

BIZTONSÁG
 A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a
nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
 Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével,
azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
 Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy
a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv
szorosságát.
 A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket
okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség
esetén állítsa szorosabbra.
 Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem
keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.
FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében
rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék
elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne
húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya
nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések,
sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne
használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos
nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni
(Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS
A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel
rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó
honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának
jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem
vállalunk.
A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

