
VÝCVIKOVÝ OBOJEK T710

PRŮVODCE PROVOZEM A ŠKOLENÍM
NEŽ ZAČNETE, PŘEČTĚTE SI CELOU PŘÍRUČKU



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Není určeno pro agresivní psy.
Nepoužívejte tento produkt, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má
váš pes sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svému
majiteli i ostatním způsobit vážné zranění a dokonce i smrt. Pokud si
nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se
svým veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

Bezpečnost při výcviku na vodítku.
Je životně důležité, abyste vy i váš pes zůstali při učení během výcviku na
vodítku v bezpečí. Váš pes by měl být na silném vodítku, dostatečně
dlouhém na to, aby se pokusil pronásledovat předmět, ale dostatečně
krátkém, aby se nedostal na silnici nebo jinou nebezpečnou oblast. Musíte
být také dostatečně fyzicky silní, abyste zastavili svého psa, když se snaží
utéct.

Nebezpečí poškození kůže.
Přečtěte si prosím pokyny v tomto návodu a dodržujte je. Důležité je
správné nasazení obojku. Příliš dlouhé nošení obojku, nebo příliš utažený
obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže.

• Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
• Pokud je to možné, přemístěte obojek na krku zvířete pokaždé
1 až 2 hodiny.
• Zkontrolujte nasazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte
podle pokynů v tomto návodu.
• Nikdy nepřipojujte vodič k elektronickému obojku; způsobí nadměrný
tlak na kontakty.
■ Při použití samostatného obojku a vodítka netlačte na elektronický
obojek.
• Týdně omývejte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
• Pokud se objeví vyrážka nebo bolák, přestaňte obojek používat, dokud
se kůže nezahojí.
• Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.
Tyto kroky pomohou udržet vašeho mazlíčka v bezpečí a pohodlí. Je
důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti.
Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte používat, dokud se pokožka
zcela nezhojí.



OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Vysílač
- Obojek
- Šňůrka na ruku
- USB nabíjecí kabel
- Testovací výbojka
- Manuál

Další položky, které můžete potřebovat:

● Šroubovák, nůžky
● Zapalovač



HLAVNÍ FUNKCE

● Korekce: vibrace, statické stimulace a zvuk

● 0-16 Nastavitelná úroveň vibrace a statická stimulace

● Vodotěsný límec přijímače IPX7 a vodotěsný vysílač IPX5

● 2hodinové rychlé nabíjení lithium-polymerové baterie

● Dosah výcvikového obojku 600 m

● Uživatelsky rozšiřitelné na systém se dvěma psy

● Podsvícený LCD displej zobrazuje úroveň intenzity, baterii
a psa ½



POPIS PRODUKTU



NÁVOD K OBSLUZE

Jak zapnout/vypnout T710

Zapnutí/vypnutí vysílače
Tlačítko zapnutí/vypnutí na levé straně vysílače: Stisknutím
tlačítka nahoru spustíte a stisknutím jej vypnete.
Pokud není během 10 s provedena žádná operace, obrazovka
zčerná. Dotykem libovolného tlačítka znovu rozsvítíte
obrazovku.

Zapnutí obojku přijímače
1. Lehce se dotkněte tlačítka spínače přijímače a světlo se
zvukem ho rozsvítí.
2. Po spuštění přijímače se kontrolka rozsvítí každých 10
sekund, což znamená, že přijímač je připraven přijímat akční
pokyny vysílače.
3. Pokud o minutu později není přijat žádný příkaz, přijímač
automaticky přejde do stavu hibernace, který lze probudit
signálem dálkového ovládání.

Vypnutí obojku přijímače
Stiskněte tlačítko On/Off, kontrolka se rozsvítí a poté ji
uvolněte a přijímač se po dvou pípnutích vypne.

Poznámka: Chcete-li prodloužit životnost baterií, vypněte
obojek přijímače, když jej nepoužíváte.



Jak najít nejlepší úroveň vibrace/statické stimulace

Jednotka je dodávána s tlačítkem pro ovládání úrovně vibrací /
statické stimulace, přičemž úroveň 0 je nejnižší úroveň pro
vibrace i statickou stimulaci, úroveň 16 je nejvyšší úroveň pro
vibrace a statickou stimulaci. Úroveň vibrací / statické
stimulace, která je pro vašeho psa nejvhodnější, závisí na
temperamentu vašeho psa a prahu bolesti pro
vibrační/statickou stimulaci. Vždy začněte na nejnižší úrovni a
postupujte nahoru. Odpovídající úroveň lze nalézt, když pes
reaguje na vibrační / statickou stimulaci mírnou reakcí, jako je
napnutí krčních svalů.
Úroveň vibrací/statické stimulace se může lišit v závislosti na
tréninkové situaci. Když jsou psi velmi rozptýleni, budou
vyžadovat vyšší úroveň vibrací/statické stimulace.

Maximální dosah obojku

Jednotka má dosah 600 m. Dosah se může lišit v závislosti na
způsobu držení vysílače. Držte vysílač od těla, abyste získali co
největší dosah. Pro maximální sílu signálu udržujte zařízení
správně nabité.



NABÍJENÍ OBOJKU

Jednotka používá lithium-polymerové baterie:

1. Před prvním použitím jednotky nabijte vysílač i přijímač.
2. Nenabíjejte jednotku v blízkosti hořlavých látek.
3. Plně nabijte, pokud má být jednotka skladována bez použití
po dobu 3 měsíců nebo déle.

Postup nabíjení vysílače:

POZNÁMKA: Jednotka je částečně nabitá, když opouští naše
zařízení, po obdržení obojku jej před prvním použitím nejprve
nabijte 3 hodiny.

1. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky 220 V nebo do
zásuvky.
2. Zvedněte gumové kryty chránící nabíjecí konektor límce
vysílače/přijímače.
3. Připojte konektory nabíječky k nabíjecímu konektoru vysílače
a přijímače.
4. Připojte port USB k nabíjecímu adaptéru.
5. Při prvním nabití nabíjejte jednotku 3 hodiny. Nabíjení trvá
pouze 1,5-2 hodiny.

Poznámka: Během procesu nabíjení se LCD bateriový box
vysílače bude posouvat a zobrazovat, z nichž 5 mřížek je plně
nabitých. Po úplném nabití baterie LCD bateriový box vysílače
staticky zobrazí 5 mřížek plného výkonu a poté vypne
obrazovku.
6. Po dokončení nabíjení odpojte konektor nabíječky.



Postup nabíjení přijímače:

1. Připojte USB port k bezpečnostnímu nabíjecímu adaptéru.
2. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky 220 V nebo do
síťové zásuvky.
3. Pro první nabití je potřeba přijímač nabít cca
4 hodiny a dobití trvá pouze 1,5–2 hodiny.

Poznámka: Indikátor baterie je během nabíjení ve formě
dýchání. Po úplném nabití se LED dioda přijímače dlouho
rozsvítí a zhasne



JAK SPÁROVAT?

Pokud váš obojek přijímače po stisknutí tlačítka zvuk na
dálkovém vysílači nepípne, postupujte podle pokynů:

- Dlouze stiskněte tlačítko vypínače u přijímače po dobu asi 5
sekund, kontrolka začne blikat, uvolněte tlačítko vypínače,
kontrolka začne blikat jednou za sekundu, blikání bude trvat 6
sekund, během kterých by mělo být provedenopárování.
2. Stisknutím tlačítka kanálu na vysílači vyberte kanál, který
budete používat, Pes 1 nebo Pes 2.
3. Stiskněte a podržte tlačítko zvuku, vibrace, nebo impulsu na
dálkovém vysílači, přijímač vydá dlouhý zvuk a poté přejde do
odpovídajícího pracovního stavu s blikajícím indikátorem, což
znamená, že párování je dokončeno.
4. Stiskněte tlačítko zvuk, přijímač přijme příkaz a vydá zvuk.

Pro 2 psy:
POZNÁMKA: Pokud si přejete přidat do tréninkového systému
další obojek s přijímačem, postupujte stejně, jen vyberte kanál
č.2.



TESTOVACÍ VÝBOJKA

1. Zapněte obojek přijímače.
2. Přidržte kontakty testovacího světla na kontaktním bodům
na přijímači obojku.
3. Stiskněte tlačítko impuls na dálkovém ovladači.
4. Testovací světlo bude blikat.

Poznámka: Při vyšších úrovních výboje bude testovací světlo
blikat jasněji.

5. Vypněte obojek přijímače.
Uložte testovací světlo pro budoucí testování.

Poznámka: Pokud testovací světlo nebliká, dobijte přijímač a
proveďte test znovu. Pokud testovací kontrolka stále nebliká,
kontaktujte nás na zákaznický servis.



OBECNÉ TIPY:

Odstraňte jedno špatné chování nebo naučte jeden povel
poslušnosti najednou. Pokud se při tréninku pohybujete příliš
rychle, váš mazlíček může být zmatený.
- Být konzistentní. Opravte svého mazlíčka pokaždé, když se
chová špatně.
- Pokud na něj nemůžete dohlížet, doporučuje se, abyste svého
mazlíčka omezili v situacích, ve kterých měl v minulosti špatné
chování. Nicméně nastolení situace
protože trénink může dramaticky zvýšit vaše šance na úspěch.
Pokud váš mazlíček reaguje na tóny tak, že se skrývá nebo se
chová ustrašeně, přesměrujte jeho pozornost na jednoduché a
vhodné chování, jako je povel „sedni“.
- Před použitím výcvikového obojku by domácím mazlíčkům
mělo být nejméně 6 měsíců.
- Nechte výcvikový obojek používat pouze odpovědní členové
rodiny. Není to hračka!
- Ostatní domácí zvířata v dosahu sluchu budou trénovacími
tóny ovlivněna. Výcvik by proto měl probíhat mimo dosah
ostatních domácích zvířat.



LCD a LED INDIKÁTOR

Indikuje úrovně vibrací v rozsahu 0-16 a zobrazuje se
ve střední části.

Označuje úrovně statické stimulace v rozmezí 0-16 a
zobrazuje se ve střední části.

Označuje aktivní přijímač psa a zobrazuje se v pravé
části.

Indikuje úroveň nabití baterie.
Poznámka: Indikátor baterie bude každou sekundu
blikat, aby signalizoval vybití baterie.

Dodává obojku slyšitelný zvuk.

Přenáší vibrace do přijímače obojku. Aktuální úroveň
korekce vibrace je zobrazena na digitálním displeji.
(Tlačítko vibrace je možné stisknout po dobu 10
sekund.)

Dodává statickou stimulaci do přijímače obojku.
Aktuální aktuální úrovni je zobrazena na digitálním
displeji. (Tlačítko vibrace je možné stisknout po dobu 10
sekund.)



JAK NASADIT OBOJEK?

Přijímač/obojek by měl být nasazen tak, aby kontaktní body z
chirurgické nerezové oceli pevně přiléhaly ke kůži psa. Když je
správně obojek nasazen, měli byste být schopni vtěsnat jeden
nebo dva prsty mezi obojek a kůži vašeho psa. Při správném
nasazení by se přijímač/obojek neměl na psovi pohybovat.
Nejlepší umístění schránky přijímače/obojku je na obou
stranách průdušnice psa. Volný střih umožňuje, aby se
přijímač/obojek pohyboval na krku psa. Když k tomu dojde,
kontaktní body mohou dřít pokožku a způsobit podráždění.
Pokud je přijímač/obojek příliš těsný, psi mohou mít potíže s
dýcháním.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je vibrační/statická stimulace bezpečná pro mého
mazlíčka?
I když je vibrační/statická stimulace nepříjemná, pro vašeho
mazlíčka je neškodná. Elektronická tréninková zařízení vyžadují
interakci a školení od majitele, aby bylo dosaženo
požadovaných výsledků.

Jakmile bude můj mazlíček vycvičen a bude poslouchat
mé příkazy, bude muset i nadále nosit obojek s
přijímačem?
Asi ne. Možná budete muset čas od času posílit trénink s
přijímačem obojku.

Získá obojek dosah přesně 600 m s dálkovým
výcvikovým obojkem?
Dosah dálkového výcviku se bude záviset na terénu, počasí,
vegetaci a také na přenos z jiných rádiových zařízení. Tipy pro
maximalizaci dosahu naleznete v části „Maximalizace
vzdálenosti“.

Jak dlouho mohu nepřetržitě dodávat vibrace/statickou
stimulaci mému mazlíčkovi?
Maximální doba, po kterou můžete stisknout tlačítko
Vibrace/Statická stimulace a nepřetržitě dodávat vašemu
mazlíčkovi vibraci/statickou stimulaci, je 10 sekund. Poté
nemůže být vibrační/statická stimulace aplikována, dokud
neuvolníte a znovu nestisknete tlačítko.


