HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kérjük, az elektronikus kiképző nyakörv használata előtt, figyelmesen
olvassa el az alábbi kézikönyvet.

KEZDJÜK
 A nyakörv használata előtt javasoljuk, hogy a kutyát
ellenőriztesse állatorvossal, hogy megbizonyosodjon arról,
alkalmas-e elektromos nyakörv viselésére.
 Ne használja a nyakörvet olyan kutyáknál, akik nincsenek jó
fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepszia) vagy
viselkedési problémákkal küzdenek - agresszív kutyák.
 Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési
pontok (elektródák) irritálhatják az állat bőrét. Ha hasonló
bőrirritáció lép fel, távolítsa el a nyakörvet mindaddig, amíg a
bőrirritáció minden jele el nem tűnik.
 Ne hagyja a nyakörvet a kutyáján napi 8 óránál hosszabb
ideig.
 A nyakörv használatát olyan 6 hónapos kölyökkutyáknál
kezdheti el, akik már részt vettek az alapkiképzésen.
 Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdje és
fokozatosan növelve, határozza meg azt a szintet, amelyre
kutyája reagál.
 További tanácsért lépjen kapcsolatba professzionális
kutyakiképzővel.

A CSOMAG TARTALMA
-

Vevőkészülék
Nyakörv
2x CR2 elem
Távirányító
Tesztlámpa, hordószíj
Rövid, hosszú elektródák
Használati útmutató

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A VEVŐBE
 Csavarhúzóval csavarja ki a vevő hátoldalán található 4
csavart.
 Helyezze be az elemet (3 voltos lítium CR 2), ügyelve az
elemtartó fedelén jelzett polaritásra.
 Egy sípoló hang jelzi, hogy az akkumulátor megfelelően lett
behelyezve. Ha nem hall hangjelzést, próbálja újra, ellenőrizze
a polaritást.
 A fedél felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a
gumitömítés megfelelően lett visszahelyezve.

 Csavarja vissza a 4 csavart.

AZ ADÓKÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA
A távirányító behelyezett elemmel érkezik.
Bekapcsolás: nyomja meg a távirányító oldalán található piros
Be/Kikapcsoló gombot 1 másodpercig. A jelzés megjelenik az LCD
képernyőn.
Kikapcsolás: nyomja meg a távirányító oldalán található piros
Be/Kikapcsoló gombot 1 másodpercig. Az LCD képernyő kikapcsol.

A VEVŐ (NYAKÖRV) BE/KIKAPCSOLÁSA
A távirányítóban található mágnes lehetővé teszi a CANICOM
vevőkészülék (nyakörv) be- és kikapcsolását.
Bekapcsolás: helyezze a távirányítót a vevőkészülék közvetlen
közelébe úgy, hogy a távirányító mágnest jelző pontja érintkezzen a
vevőn lévő fekete jellel, tartsa egymás mellett 1 másodpercig. A
vevőn lévő jelzőfény zölden villog, ami azt jelenti, hogy a CANICOM
nyakörv BE van kapcsolva.
Kikapcsolás: helyezze a távirányítót a vevőkészülék közvetlen
közelébe úgy, hogy a távirányító mágnest jelző pontja érintkezzen a
vevőn lévő fekete jellel, tartsa egymás mellett 1 másodpercig. A
vevő jelzőfénye zöldről pirosra vált, majd kialszik: a CANICOM
nyakörv KI van kapcsolva.

NYAKÖRV PÁROSÍTÁSA A VEVŐVEL
Minden távirányítónak egyedi rádiókódja van. A távirányító rádiós
kódolása a vevőkészülék segítségével lehetővé teszi az egységek
együttműködését.
FONTOS: párosítás előtt győződjön meg arról, hogy sem a
CANICOM 1000, sem egyéb kiképző készülék nem használ más
NUM'AXES terméket a közelben. Az adókészülék észlelheti, ha
valaki a közelben más készüléket párosít.
PÁROSÍTÁSI FOLYAMAT
FIGYELEM: ha két nyakörvvel rendelkezik, akkor azokat egyenként
kell kódolni.
1. Aktiválja a távirányítót a távirányító oldalán található piros
Be/Kikapcsoló gomb megnyomásával és lenyomva tartásával (1
másodpercig).
2. Az A vagy B gomb megnyomásával válassza ki a csatornát,
amelyre kódolni szeretné a nyakörvet (az LCD képernyőn az A
vagy B betű jelenik meg).
3. A vevő kikapcsolt állapotában (a jelzőfény nem világít), helyezze
egymás mellé a mágneses pontokat, és tartsa őket együtt 6
másodpercig. A nyakörv vevőjének LED diódája zölden világít, majd
pirosan villog.
4. Vigye távolabb a távirányítót a vevőtől (legalább 30 cm-re
egymástól) és nyomja meg a távirányító oldalán található
hangjelzés gombot. A vevő hangjelzést ad; a párosítás
befejeződött.
A CANICOM vevője korlátlanul párosítható, akár ugyanazzal a
távirányítóval vagy más távirányítóval a CANICOM sorozatból.

Távirányító vezérlése
A CANICOM 1000 távirányítót úgy tervezték, hogy egy vagy két
CANICOM kiképző nyakörvvel működjön (a második nyakörv
bármikor hozzáadható).
A kutya, B kutya
A nevelni kívánt kutya kiválasztásához nyomja meg a távirányító A
vagy B gombját (a kijelzőn megjelenik az A vagy B betű, amely a
kiválasztott nyakörvet jelzi).
Hangjelzés gomb
Ha megnyomja a távirányító gombját, a vevőkészülék sípol. Nincs
időkorlát ennél a funkciónál: a nyakörv mindaddig sípol, amíg a
gombot lenyomva tartja.
Ön dönti el, hogyan használja a hangjelzés funkciót, attól függően,
hogy kutyáját hogyan kívánja képezni. A hangjelzés
figyelmeztetheti kutyáját, ha engedetlen, vagy távolról felkelti a
figyelmét.
Rövid impulzus
Az F gomb megnyomásával impulzust ad a kutyájának két
elektródán keresztül, amelyek a nyakörvön találhatók. A rövid
impulzus kevesebb, mint egy másodperc.
Hosszú impulzus
A C gomb megnyomásával impulzust ad a kutyájának a nyakörvre
helyezett két elektródán keresztül, mindaddig, amíg a gombot
lenyomva tartja (de maximum 8 másodpercig).
Ha 8 másodpercnél tovább nyomja a C gombot, a nyakörv
automatikusan, néhány másodpercre biztonsági üzemmódba
kapcsol.

Booster
Ha megnyomja a B gombot, a kutya azonnal megállítható.
Kiválaszthatja azt az impulzus szintet, amellyel azonnali eredményt
érhet el a kutyánál vészhelyzetekben. Ennek eredményeként nem
kell többször megnyomnia az impulzus gombot és növelni azt.
Ha 8 másodpercnél tovább nyomja a B gombot, a nyakörv néhány
másodpercre, automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol,
mielőtt újra normálisan dolgozna.
Impulzusok erejének beállítása - booster
A kiválasztott pulzusszint eltérő lehet az A vagy B kutyánál
- Kapcsolja be a távirányítót a piros be-/kikapcsológomb 1
másodpercig tartó megnyomásával.
- Nyomja meg az A vagy B gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg
az ingerlési szint villogni nem kezd az LCD képernyőn.
- Nyomja meg a gombot az ingerlési szint beállításához.
- Nyomja meg az A vagy B gombot a kiválasztott ingerlési szint
megerősítéséhez.
LCD kijelző
Az LCD kijelzőt körülbelül 6 másodpercre kivilágíthatja a piros
Be/Kikapcsológomb rövid megnyomásával.

AZ ADÓKÉSZÜLÉK ELEMCSERÉJE
A távirányító teljesítménye (különösen a hatótávolsága)
csökkenhet, ha gyenge az elem. Készüljön fel az elem cseréjére.
Az elem töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez kapcsolja be a
távirányítót és nézze meg az energiaszint jelzőt az LCD-képernyőn.
 Csavarja ki a csavart a távirányító hátulján és vegye le az
elemtartó fedelét. Távolítsa el a régi elemet.
 Ügyeljen az új elemre (3 V lítium CR2) és ügyeljen az
elemtartó fedelén jelzett polaritásra.
 Helyezze vissza az elemtartó fedelét és rögzítse a csavarokat.
 Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik-e.

A VEVŐKÉSZÜLÉK ELEMCSERÉJE
A vevőkészülék elemének ellenőrzéséhez kövesse a nyakörv elején
található jelzőfényt:
- Feltöltött elem: a kontroll dióda lassan zölden villog
- Lemerült elem: a kontroll dióda gyorsan pirosan villog
Cserélje ki a régi elemet egy ugyanolyan típusú új elemre (3V CR2
lítium elem). Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően működik-e.
A NUM’AXES a termékhez mellékelt típusú és márkájú elemek
használatát javasolja. Előfordulhat, hogy más márkájú elemekkel
nem fog működni a készülék vagy nem lesz teljesen kompatibilis az
Ön termékével.

ELEKTRÓDÁK
A csomag rövid és hosszú elektródákat tartalmaz. Az elektródák
hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően
érintkezzenek a kutya bőrével, ami lehetővé teszi a készülék
megfelelő működését. Ha hosszú szőrű kutyája van és a
nyakörvhöz rövid érintkezési pontok lettek rögzítve, cserélje ki a
hosszú elektródákra. Óvatosan húzza meg őket kézzel (ne
használjon szerszámot).

TESZTELÉS
Bármikor ellenőrizheti, hogy CANICOM 1000 megfelelően működike.
 Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy az
ellenőrizni kívánt vevő ki van kapcsolva (az ellenőrző LED
nem világít).
 Ezt követően helyezze a neon tesztlámpát az elektródákra,
amelyek a nyakörv vevőjén találhatók.
 Kapcsolja be a távirányítót és a vevőegységet.
 Válassza ki az ellenőrizni kívánt nyakörvet a távirányító A
vagy B gomb megnyomásával.
 Nyomja meg az F vagy C gombot és állítsa be az impulzusok
szintjét.
 A tesztlámpának világítania kell, ha minden megfelelően
működik.

A NYAKÖRV HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A nyakörvet úgy kell beállítani, hogy az elektródák érintkezzenek a
kutya bőrével.
- Ha a nyakörv túlságosan laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul és
az elektródák ismételt dörzsölése irritálhatja a kutya bőrét.
Ezenkívül a vevő nem fog megfelelően működni.
- Ha a nyakörv túlságosan szoros, a kutya nehezen lélegezhet.
A nyakörv akkor van megfelelően beállítva, ha két ujját be tudja
dugni a nyakörv és a kutya nyaka közé.
- Ne hagyja a nyakörvet ugyanazon a helyen hosszú ideig (azaz 3
óránál tovább), mert ez irritációt okozhat. Ha kutyájának
huzamosabb ideig viselnie kell a nyakörvet, rendszeresen
változtassa a vevő helyzetét.

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

