HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PATPET 400

FUNKCIÓK:








Az adó- és vevőkészülék akkumulátora újratölthető.
Vízálló vevőkészülék – rövid ideig meríthető.
Hatótávolsága 400 méter.
Gyors-töltés – a teljes feltöltés ideje 2 óra.
3 választható üzemmód . hangjelzés, rezgés, impulzus.
Egyszerre 2 kutya képzésének lehetősége.
Megvilágított LCD kijelző – korrekció erejének, az akkumulátor szintjének és a választott
kutya kijelzése.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK:







Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket és tesztelje.
A képzést mindig a leggyengébb impulzussal kezdje és folyamatosan figyelje a kutya
reakcióját.
Elektrosztatikus impulzus használata előtt a kutyát hangjelzéssel vagy rezgéssel
figyelmeztesse.
Egyszerre mindig egy utasítást adjon a kutyának.
A képzés során legyen mindig alapos és türelmes.
Viselés során a nyakörv elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével. Ügyeljen
azonban, hogy ne húzza túl szorosra a nyakörvet.




Amennyiben túl hosszú a nyakörv, szükség szerint rövidítse.
A képzés során folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakát az elektródák helyén.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:


Az adó- és vevőkészüléket töltse fel az USB duál-töltő segítségével – a töltés ideje alatt villog
a kijelzőn az akkuszint jelző és pirosan világít a kijelző felett lévő dióda. A teljes feltöltési idő
megközelítőleg 2 – 3 óra. Az első feltöltés ideje kb. 1 órával hosszabb.

A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA:







A vevőkészüléken nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot – a
vevőkészülék besípol és a gomb zölden villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva az
adókészülék jobb – a sikeres párosítást sípolás jelzi.
Amennyiben második vevőkészüléket szeretne párosítani az adókészülékkel, a lépés azonos
azzal a különbséggel, hogy az adókészüléket át kell kapcsolni a 2. kutyára.
A párosítás befejezését követően próbálja ki a készüléket és győződjön meg arról, hogy a
funkciók helyesen működnek. Az elektrosztatikus impulzusok teszteléséhez használja a teszt
diódát.
Helyezze fel a vevőkészüléket a nyakörvre.
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Biztonság: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében 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 – ebben az esetben a nyakörvet csak rövidebb időközökben használja ,
esetlegesen forduljon állatorvosához.

A KÉSZÜLÉK HIBÁS MŰKÖDÉSE
Amennyiben hibásan működik a készülék:






ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás szinten,
ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik:




ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra:





tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
növelje a korrekciók intenzitását.

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: +36 800 88 110
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

