UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETRAINER PET 851

Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obojek sloužící k omezení psího štěkotu
Korekce pomocí el. impulsu – 7 úrovní
Možnost nastavení citlivosti na štěkot – 5 úrovní
Vodotěsný
Napájení pomocí baterie
Zablokování obojku po dosažení 5 úrovně korekce

Příprava obojku:
1) Odšroubujte kryt a vložte přiloženou baterii (+ směrem nahoru)
2) Pomocí otočného tlačítka zapněte obojek a nastavte vhodnou úroveň
3) Nastavte citlivost na psí štěkot zespodu zařízení ( 1 - nejméně citlivé, 5 – nejvíce citlivé)

4) Vyzkoušejte správnou funkci obojku tak, že simulujete vibraci hlasivek – několikrát přejeďte např.
mincí či propiskou po drážkách umístěných zespodu obojku. Zelená kontrolka začně zeleně blikat.

5) OCHRANNÝ REŽIM: pokud se obojek aktivuje pětkrát za sebou, v rámci bezpečnosti se na minutu
zablokuje. Při zablokování obojku se rozbliká dioda červeně a zeleně.
6) VÝMĚNA BATERIE: pokud po zapnutí bliká dioda zeleně, je nutné vyměnit baterii.

7) Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte dle obvodu krku
psa.
8) Sledujte psovi reakce a v případě nutnosti upravte citlivost na štěkot

Bezpečnost:
Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné
utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje
vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se
svým veterinářem
Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i
neelektrické).

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických
výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen
značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u
dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/petrainer-pet851
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

