UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Obsah balenia produktu Canifugue PRO Obsah balenia produktu Canifugue Mix
-

Nabíjací obojok s krátkymi kontaktmi
Remienok
Nabíjačka batérie pre obojok
Vysielačka
100 m 0,75mm² drôtu k anténe
Pripájacia sada – 3 konektory k drôtu antény
a 1 konektor vysielačky
Sada 10 vlajok
Magnetický kľúč
Neónové testovacie svetlo
Pár dlhých kontaktov
CD
Užívateľský manuál

-

-

Obojok s krátkymi kontaktmi a nylonovým
remienkom
Lítiové 3 V batérie CR2 pre obojok
Vysielačka s elektrickým zariadením
100 m 0,75mm² drôtu k anténe
Pripájacia sada – 3 konektory k drôtu antény
a 1 konektor vysielačky
Sada 10 vlajok
Neónové testovacie svetlo
Pár dlhých kontaktov
CD
Užívateľský manuál

 Ako funguje systém elektrického ohradníka pre vášho psa
Tým, že nainštalujete drôt – nazývaný anténny drôt – môžete vymedziť priestor pre vášho psa vo vami
zvolenom obvode. Tento drôt, umiestnený na zem, zapustený v zemi, alebo upevnený na existujúcom plote
prenáša rádiový signál z vysielača. Pokiaľ sa váš pes, ktorý má na sebe prijímač na obojku priblíži k drôtu, je
najprv varovaný zvukovým upozornením, ktoré ho varuje, že je príliš blízko okraja vymedzeného priestoru.
Pokiaľ pes následne pokračuje a prekročí túto hranicu, vysielačka vyšle signál pre elektrickú stimuláciu. Váš pes
musí priestor opustiť, aby sa stimulácia a zvukové upozornenie zastavilo.
S jednou vysielačkou môže byť používané neobmedzené množstvo jednotlivých prijímačov. To vám
umožňuje držať vami zvolený počet psov v bezpečnom priestore.
Obojky Canifugue Pro/Canifugue Mix môžu byť používané v rovnakom momente s tou istou vysielačkou.
Systém elektrického ohradníka Canifugue Pro/Canifugue Mix bol navrhnutý tak, aby vám doprial maximálnu
spokojnosť, s drôtom, ktorý má maximálnu dĺžku 800 metrov (ekvivalent 4 hektárov). Pokiaľ je použitý dlhší
drôt, systém bude stále fungovať, ale zóny varovania a stimulácie sa značne zmenšia.

 Inštalácia systému elektrického ohradníka
o Vysielačka
Vysielačka musí byť nainštalovaná vo vnútri, na suchom mieste – dokáže odolať zmenám teploty ale
môže byť poškodená kontaktom s vodou.
Nainštalujte vysielačku v garáži alebo pod záhradným prístreškom do elektrickej zásuvky (220 V).
o Drôt antény
Pre správne fungovanie systému musí byť drôt pripojený do vysielačky a musí tvoriť uzavretý okruh
z vysielačky a naspäť. Vstupné a výstupné káble musia byť od seba vzdialené aspoň 2 m, aby si
vzájomne nerušili signál.
Použiť môžete 0,75mm² nebo 2.5 mm² drôt (môžete kombinovať viacero sekcií drôtu). Sekcie sú
odporúčané podľa dĺžky drôtu, a to nasledovne:



Pre menej ako 800 m drôtu použite 0,75mm²
Od 800 do 2000 m použite 2.5 mm²

Z vysielačky odviňte drôt okolo vami zvoleného obvodu, ktorý si prajete chrániť. Pre vyvedenie drôtu
z garáže či prístrešku veďte drôt oknom alebo dverami. Drôt môže byť položený na zem, umiestnený
v zemi (max. 10 cm hlboko) alebo pripevnený na nekovový plot alebo stenu (ideálne vo výške vášho
psa). Ak plánujete umiestniť drôt do zeme, uistite sa, že váš elektrický ohradník je plne funkčný
a pripravený na použitie. Drôt môžete chrániť tým, že ho vložíte do PVC rúrky alebo záhradnej hadice.
Drôt nesmie byť úplne napnutý, nakoľko zmeny teploty môžu spôsobiť jeho rozpínanie alebo
zmršťovanie. V rohoch uprednostnite zaoblený ohyb s veľkým oblúkom pred ostrým ohybom do
pravého uhla.
Umiestnite drôt aspoň dva metre od kovovej brány alebo jeden meter od kovového oplotenia.
Neinštalujte drôt v blízkosti elektrických, telefónnych , či televíznych káblov, alebo satelitných
vysielačov. Aby ste sa vyhli kolízii s iným elektrickým káblom, veďte drôt aspoň 3 m paralelne od iného
káblu. Pokiaľ musíte prekrížiť iný elektrický kábel, urobte tak v 90-stupňovom uhle.
Ak potrebujete viac ako 100 m drôtu, musíte pripojiť ďalšie sekcie drôtu pomocou dodávaných
konektorov. Ďalšie drôty si môžete kedykoľvek objednať od vášho dodávateľa.
Na to, aby váš pes nedostal žiadne varovanie a stimuláciu v určitých oblastiach (napr. medzi
vysielačkou v garáži a koncom pozemku), budete musieť prehodiť výstupný drôt cez vstupný. To
spôsobí, že rádiové vlny nebudú v tomto mieste prenášané.
Keď je okruh hotový a drôt máte späť vo vysielači, odstrihnite dva konce drôtu a pripojte ich do
dodaného konektoru vysielača. Potom vložte konektor do pripraveného miesta na vysielači (viď.
Obrázok 2).

o Vlajky
Vlajky sú dočasné viditeľné pomôcky pre použitie počas vášho výcvikového procesu. Umožňujú vášmu
psovi vidieť oblasť, kde sa môžu voľne pohybovať a kde sú hranice, ktoré nesmie prekročiť.
Odporúčame vlajky inštalovať na krajnú zónu varovania v krátkych intervaloch. Neumiestňujte vlajky
priamo na drôt ohradníka. Keď váš pes bude oboznámený s hranicami vymedzeného priestoru, vlajky
môžete jednoducho dať dole.
o Navrhnite si vašu inštaláciu
Predtým ako začnete samotnú inštaláciu, je užitočné si navrhnúť a nakresliť jej schému. Keď je
kompletná, zaznačte si miesta pripojenia konektorov pre budúcu úpravu vášho návrhu, napríklad
v prípade potreby opravy alebo výmeny komponentov.
Obrázok 1 – návrh inštalácie
Anténny drôt

Obmotaním vstupného a výstupného drôtu sú
vlny blokované a zviera sa voľne môže pohybovať
vo vnútri tohto územia.
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AUTOMATICKÝ SYSTÉM
Akonáhle má zviera nasadený obojok a vkročí na chránenú oblasť, je varované zvukovým signálom.
Pokiaľ pokračuje bližšie k drôtu, obojok vyšle stimuláciu. Drôt ohradníka je umiestnený na zemi, v zemi
alebo na plote. Pre funkčnosť systému musí byť drôt v uzavretom okruhu. Oba drôty (vstupný aj
výstupný) musia byť od seba vzdialené aspoň 2 metre.

 Canifugue Pro/ Canifugue Mix vysílač

 Aktivácia/deaktivácia vysielača Canifugue Pro/Canifugue Mix
o Aktivácia: pripojte vysielač do zdroja elektrickej energie tým, že strčíte AC adaptér do konektora na
vysielači a zásuvky. Na LCD displeji sa objaví ukazovateľ, zariadenie je zapnuté.
o Deaktivácia: odpojte zariadenie zo zásuvky. LCD displej sa vypne, zariadenie je vypnuté.
Poznámka: nepripájajte vysielač do zdroja energie predtým, ako vložíte konektor s drôtmi do
pripraveného umiestenia na vysielači. Alarm na drôte by spustil upozornenie o nesprávnom zapojení.
Keď odpojíte vysielač, nastavenie hraníc je uložené. Nabudúce, keď aktivujete vysielač, posledné
nastavenie bude zapamätané.

 Canifugue Pro přijímač/obojek

 Nabíjanie obojku Canifugue
Pre správne nabitie vášho obojku postupujte nasledovne:
- Pripojte nabíjačku do zásuvky
- Pripojte kábel do obojku (po pár sekundách začne blikať LED indikátor na zeleno každých 5 sekúnd)
- Keď je batéria plne nabitá, zelený indikátor sa vypne
- Odpojte nabíjačku z obojku a vráťte späť ochranný kryt portu
- Odpojte nabíjačku zo zásuvky
Pred prvým použitím odporúčame nabiť batériu doplna. Plné nabitie trvá cca. 3 hodiny.

 Aktivácia/deaktivácia obojku Canifugue Pro
Dodávaný magnetický kľúč vám umožňuje rýchlu aktiváciu a deaktiváciu obojku.
o Aktivácia: priblížte magnetický kľúč k obojku tak, aby prišiel
do kontaktu s červeným bodom umiestneným na prednej
strane prijímača. Obojok vydá 2 pípnutia a zelený indikátor
sa rozsvieti a zabliká každých 5 sekúnd – obojok je zapnutý.
o Deaktivácia: priblížte magnetický kľúč k obojku tak, aby
prišiel do kontaktu s červeným bodom umiestneným na
prednej strane prijímača (Obrázok 5). Obojok pípne a zelené
svetlo zhasne – obojok je vypnutý.
Pre zvýšenie životnosti batérie vám odporúčame deaktivovať
obojok zakaždým, keď ho dlhšie nepoužívate. Pokiaľ váš pes potrebuje opustiť oblasť, ktorá bola
nastavená, snímte mu obojok, alebo deaktivujte vysielač tým, že ho vypnete zo zdroja energie.

 Canifugue Mix prijímač/obojok

 Aktivácia/deaktivácia obojku Canifugue Mix
o Aktivácia: akonáhle je batéria na svojom mieste, obojok je pripravný na použitie.
Pre umiestnenie batérie do obojku postupujte nasledovne:
- Odskrutkujte 4 skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovača
- Vložte batériu (3 V CR2 Lítium) – dbajte na správnu polaritu (Obrázok 6)
- Pri správnom vložení sa ozve pípnutie oznamujúce, že obojok je pripravený na použitie. Ak
nebudete počuť po vložení batérie pípnutie, okamžite ju vyberte von. Skontrolujte polaritu
predtým, ako ju vložíte naspäť.
- Predtým, ako nasadíte kryt späť na miesto, skontrolujte, či je gumové tesnenie na svojom mieste.
- Utiahnite skrutky.
o Deaktivácia: Pokiaľ si prajete obojok vypnúť, vyberte batériu z jej umiestnenia.
Pre zvýšenie životnosti batérie vám odporúčame deaktivovať obojok zakaždým, keď ho dlhšie
nepoužívate

 Úprava dosahu elektrického ohradníka: oblasť varovania a stimulačná oblasť
Tlačidlá úpravy sa nachádzajú na vysielačke – dovoľujú vám zvýšiť alebo naopak znížiť oblasť varovania
a stimulačnú oblasť.
Dôležité: rozsah oblasti varovania sa líši v závislosti na dĺžke drôtu položeného na pozemku.Rozsah zóny
varovania je nastaviteľný použitím tlačidiel – a +, ktoré sa nachádzajú na prednej strane vysielača.

 Testujeme elektrický ohradník (dosah hraníc)
Pred vpustením vášho psa do vymedzeného priestoru musíte fyzicky zhodnotiť rozsah vami zvoleného
a vytýčeného priestoru. Uistite sa, že má váš pes dostatok voľného priestoru na hranie a celkovému
pohybu. Čím väčšia plocha, tým je menšie riziko úteku psa. Preto sa snažte zvoliť kompromis pri plánovaní
a vytyčovaní plochy zvolenej pre vášho psa.
Pre otestovanie vašej inštalácie postupujte nasledovne:
-

-

Pred samotným testovaním sa uistite, že obojok je vypnutý
Osaďte každý drôt neónovým testovacím svetlom na každom kontakte
Zapnite vysielač a prijímač na obojku
Nastavte varovné a stimulačné zóny
Postavte sa doprostred vami vytýčenej oblasti s obojkom v ruke vo výške a pozícii krku vášho psa.
Približujte sa k hraniciam oblasti, kde leží drôt. V určitej vzdialenosti by mal obojok začať pípať
výstražným zvukom a pri ďalšom priblížení by malo začať svietiť testovacie svetlo. Pokiaľ si myslíte,
že zóny nie sú dostatočné, upravte ich (viď Úprava dosahu elektrického ohradníku).
Keď je vaša úprava hotová, prejdite sa znovu po vytýčenej oblasti a skúste, či obojok funguje.
Predtým, ako odpojíte testovacie svetlo, uistite sa, že obojok je vypnutý.

Varovanie: netestujte ani neupravujte systém, pokiaľ má váš pes obojok nasadený.

DÔLEŽITÉ: šírky sú zobrazené približne a môžu sa líšiť v závislosti na konkrétnej inštalácii

 Úprava úrovne stimulácie
Na každom obojku Canifugue Pro /Canifugue Mix je dostupných 8 úrovní stimulácie, takže ich môžete
prispôsobiť podľa potrieb vás a vášho psa. Z výroby je obojok nastavený na úroveň 4.
Vždy začínajte s nižšou úrovňou stimulácie. Definujte úroveň, na ktorú váš pes reaguje a potom
postupne zvyšujte.
Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako obojok funguje v každom režime:
Počet pípnutí

Režim

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Stupeň stimulácie
nízka úroveň stimulácie:
pre malé psy nebo psy s citlivým temperamentom

stredná úroveň stimulácie:
pre stredne veľké psy nebo psy s priemerným
temperamentom
silná úroveň stimulácie:
pre veľké psy nebo psy so zložitým temperamentom

 Úprava úrovne stimulácie na obojku Canifugue Pro
Pre zmenu úrovne stimulácie postupujte nasledovne:
- Pri prepínaní obojku udržujte magnetický kľúč v kontakte s červeným bodom nachádzajúcom sa na
prednej strane obojku (viď Obrázok 5).
- Po dvoch pípnutiach, ktoré indikujú, že obojok je zapnutý, budete počuť sériu pípnutí od 1 po 8
oznamujúce vybranú úroveň
- Úrovne 1 až 8 sa striedajú po dobu, kedy máte magnetický kľúč v kontakte s červeným bodom na
vysielači
- Oddiaľte magnetický kľúč od vysielača, akonáhle dosiahnete vami požadovanej úrovne. Obojok si
zapamätá vybranú úroveň. Pri ďalšom zapnutí bude nastavená posledná zapamätaná úroveň

 Úprava úrovne stimulácie na obojku Canifugue Mix
Pre zmenu stimulácie postupujte nasledovne:
- Aby ste mohli zmeniť úroveň stimulácie, obojok musí byť zapnutý
- Otvorte umiestnenie batérie, aby ste sa dostali k tlačidlám úpravy stimulácie (Obrázok 6)
- Stlačte tlačidlo za použitie špicatého predmetu. Budete počuť niekoľko pípnutí oznamujúcich vybranú
úroveň stimulácie
- Uvoľnite tlačidlo, akonáhle dosiahnete vami požadovanú úroveň. Obojok si vybranú úroveň zapamätá.
Pri ďalšom zapnutí bude táto úroveň vybraná.

 Bezpečnostné prvky
Systémy elektrického ohradníka Canifugue Pro a Canifugue Mix majú tri rôzne bezpečnostné prvky:
Oznámenie prerušeného drôtu
Pokiaľ sa drôt preruší alebo odpojí zo zariadenia, vysielač vás upozorní nasledujúcimi spôsobmi:
-

Vysielač začne vysielať zvuk alarmu
LCD displej začne blikať
Symbol na LCD displeji začne blikať (viď Obrázok 3)

Evakuačný prvok varovnej zóny
Po približne 10 sekundách (Canifugue Pro) alebo 20 sekundách (Canifugue Mix) nepretržitej prítomnosti
vášho psa vo varovnej zóne bude váš pes upozornený niekoľkými krátkymi impulzmi k opusteniu tejto
zóny.
Evakuační prvok stimulačnej zóny
Pokiaľ váš pes zostane v stimulačnej zóne približne 20 sekúnd, obojok prestane vysielať stimuláciu.

 Testovanie batérie obojku Canifugue Pro
Na to, aby ste vyskúšali nabitie vašej batérie, sledujte LED indikátor, ktorý svieti na vašom obojku:

-

Batéria je dostatočne nabitá: blikne každých 5 sekúnd.
Slabá batéria:
o Keď je obojok zapnutý: blikne 5x každých 5 sekúnd
o Keď zapínate obojok: zabliká 5x a obojok 5x pípne
o Keď vypínate obojok: zabliká 5x a obojok 5x pípne a následne sa vypne.

Keď je batéria príliš slabá, produkt sa prepne do bezpečnostného módu a zamkne sa. Dobíjajte batériu
podľa postupu popísaného v časti Nabíjanie obojku Canifugue.
Kvôli častejšiemu používaniu pri začiatkoch výcviku môže mať batéria kratšiu výdrž ako je uvedené.
Životnosť batérie závisí na frekvencii prekračovania hraníc vašim psom.

 Výmena batérie v obojku Canifugue Mix
NUM’AXES vám odporúča používať rovnaký typ a značku batérie ako je dodávaná spoločne s obojkom.
Iné značky a typy batérií nemusia fungovať správne a môžu váš produkt poškodiť. Náhradné batérie si
môžete zaobstarať od spoločnosti NUM’AXES alebo od vášho dodávateľa.
Batériu vymeňte podľa postupu popísaného v časti Aktivácia/Deaktivácia obojku Canifugue. Po výmene
batérie bude obojok pracovať na poslednej zvolenej úrovni.

 Výmena kontaktov
Dodávané sú dva rôzne druhy kontaktov. Dĺžka kontaktov musí byť dostatočná pre dĺžku srsti vášho psa –
musia byť v kontakte s jeho kožou pre správne fungovanie zariadenia. Pokiaľ máte dlhosrstého psa a krátke
kontakty, ktoré sú na zariadení z výroby nie sú dostatočné, snímte ich a vyberte za dlhšie kontakty, ktoré
sú taktiež dodávané. Opatrne ich namontujte (nepoužívajte kľúč). Pre obojok Canifugue Pro si môžete
dokúpiť pár extra dlhých kontaktov.

 Ako skontrolovať, či vaše zariadenie funguje správne
Váš systém môžete skontrolovať kedykoľvek podľa nasledujúceho postupu:
- Pred samotným testovaním sa uistite, že obojok je vypnutý
- Osaďte každý drôt neónovým testovacím svetlom na každom kontakte
- Zapnite vysielač a prijímač na obojku
- Nastavte varovné a stimulačné zóny
- Postavte sa doprostred vami vytýčenej oblasti s obojkom v ruke v takej výške a pozícii akoby bol na
krku vášho psa. Približujte sa k hraniciam územia, kde leží drôt. V určitej vzdialenosti by mal obojok
začať pípať výstražným signálom a pri ďalšom priblížení by sa malo rozsvietiť testovacie svetlo. Ak si
myslíte, že zóny nie sú dostatočné, upravte ich podľa postupu popísaného v časti Úprava dosahu
elektrického ohradníka.
- Keď úpravu dokončíte, prejdite sa znova po vytýčenej oblasti a skúste, či obojok funguje.
- Predtým ako odpojíte testovacie svetlo, uistite sa, že obojok je vypnutý.

 Nasadzovanie a úprava obojku
Nasadzovanie a úprava obojku sú veľmi dôležité úkony pred uvedením obojku do prevádzky. V skutočnosti
je to práve to, čo rozhodne o správnom fungovaní vášho systému.
Správne umiestnenie obojku okolo krku vášho psa by malo prebiehať nasledovne:
- Canifugue Pro: červený bod na obojku je viditeľný a nie je v kontakte s hrudníkom psa
- Canifugue Mix: nápis Canifugue je viditeľný a nie je v kontakte s hrudníkom psa
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vášho systému, remienok obojku musí byť upravený tak, aby boli
kontakty pevne na koži vášho psa. Pokiaľ je remienok príliš voľný, obojok sa bude hýbať a nebude držať na
mieste, čo môže spôsobiť podráždenie kože. Ak je remienok príliš utiahnutý, pes môže mať problémy
s dýchaním. Ak je to potrebné, vymeňte kontakty za dlhšie, ktoré sú súčasťou balenia.
Nenechávajte obojok psovi viac ako 8 hodín denne. Kontrolujte pravidelne krk vášho psa pre známky
podráždenie kože. Ak sa podráždenie vyskytne, obojok okamžite odstráňte a kontaktujte vášho
veterinára.

 Najlepšie výsledky
Výkon vášho elektrického ohradníka bude optimálny, pokiaľ dodržíte nasledujúce odporúčania:
-

Uistite sa, či je batéria dostatočne nabitá: táto podmienka priamo ovplyvňuje výkon systému. Pod
bodom mrazu je batéria menej efektívna ako pri izbovej teplote.
Uistite sa, že oba kontakty sú poriadne utiahnuté.
Skontrolujte správne utiahnutie a dobrú pozíciu vášho obojku na krku vášho psa.

 Začíname s vašim systémom elektrického ohradníka
- Systém môžete používať pre šteniatka staršie ako 6 mesiacov, ktoré už absolvovali výcvik klasických
povelov ako „sadni“, „zostaň“, „k nohe“.

-

Nepoužívajte systém pre psy, ktoré nie sú v dobrom fyzickom stave (problémy so srdcom, epilepsia)
alebo psy, ktoré majú problémy so správaním (agresivita).

-

Váš pes si bude musieť na obojok a systém zvyknúť. Nechajte psa nosiť obojok pár dní bez toho, aby ste
ho zapínali.

-

Starostlivo sledujte vášho psa počas prvých dní používania obojku.

-

-

Neponáhľajte sa
Aby si váš pes rýchlo spojil stimuláciu s jeho zlým správaním, musí byť jeho pozornosť najprv upútaná
zvukovým varovaním. Vlajky pomáhajú vášmu psovi uvedomiť si, kde je zakázaná oblasť a kde sa môže
voľne pohybovať.
Dodajte vášmu psovi povzbudenie
Nechajte vášho psa objaviť výcvik. Po stimulácii, hneď ako sa naučí poslúchať, by od vás mala prísť
pochvala, aby si jednoducho zvykol na to, čo je správne a čo nie.
Nenechávajte vášho psa bez dozoru s nasadeným obojkom, pokým naňho nie je zvyknutý a vy nie ste
spokojní s jeho výsledkami.
Keď už váš pes plne rozumie spojeniu medzi stimuláciou a opustením vymedzeného priestoru, môžete
ho na pozemku nechať samého. Pokračujte ale v chválení a odmeňovaní, keď sa správa príkladne, aby
si zvykol na koncept pozitívneho výcviku.

 Upozornenie pre použitie
- Predtým, ako začnete systém elektrického ohradníka používať, odporúčame vám nechať vášho psa
vyšetriť veterinárom , aby ste si boli istí, že môže v poriadku nosiť obojok.

-

Odpojte vysielač od zdroja energie pri búrkach, predovšetkým odpojte drôt z konektoru vysielača.
Canifugue Pro/Mix sú úplne vodotesné obojky.
Vysielač vodotesný nie je a musí byť nainštalovaný vo vnútri na suchom mieste (garáž, prístrešok).
Systém sa aktivuje automaticky v momente, ako pes vojde na vyznačený pozemok. Napriek excelentnej
spoľahlivosti je možné, že sa môže nečakane vypnúť.

-

Aby ste sa vyhli nečakanému vypnutiu, váš pes by nemal nosiť žiadny iný kovový prívesok alebo obojok.

-

Každé zviera reaguje na statickú stimuláciu iným spôsobom. Spoločnosť NUM’AXES nemôže
garantovať, že váš pes zostane za každých okolností vo vnútri vyznačeného obvodu. Vždy je prítomné
riziko úteku.

-

Temperament vášho psa môže byť v rozpore s týmto produktom, neváhajte kontaktovať vášho
veterinára pre ďalšie informácie.

-

Držte tento systém mimo dosahu detí.

Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
Netestujte ani neupravujte obojok, keď ho má pes na sebe.
Elektronický ohradník je virtuálnou hranicou, nemali by ste ho považovať za pevnú bariéru pre
všetky psy.

Obojok CANIFUGUE PRO:
-

Za žiadnych okolností neotvárajte zariadenie obojku. Mohli by ste poškodiť jednotlivé komponenty
zariadenia a ohroziť vodotesnosť vášho produktu. Okrem toho, vaša záruka bude zrušená.

Obojok CANIFUGUE MIX:
-

Pre zachovanie vodotesnosti odporúčame výmenu tesnenia okolo prijímača každý rok.
Vyberte batériu, pokiaľ obojok nepoužívate dlhšie ako tri mesiace.
Nikdy nenechávajte vybitú batériu v prijímači: môže spôsobiť poškodenie produktu.

 Údržba
Vyvarujte sa čisteniu obojku prchavými kvapalinami ako sú rozpúšťadlá alebo čistiace roztoky. Použite mäkkú
tkaninu alebo neutrálny saponát. Remeň je možné umývať mydlovou vodou.

 Riešenie problémov
-

Pokiaľ narazíte na nejaký problém s vašim systémom, prejdite najskôr tento manuál, potom
skontrolujte batériu a prípadne ju nabite alebo vymeňte. Ubezpečte sa, že produkt používate správne.
Skontrolujte umiestnenie a utiahnutie na krku vášho psa. Uistite sa, či sú kontakty na správnom mieste
a pevne na koži vášho psa.
Skontrolujte, či sú kontakty dobre utiahnuté.
Skontrolujte pripojenie drôtu k vysielaču.
Skontrolujte zdroj energie pre vysielač
Ak zistíte, že problém je v drôte, skontrolujte jeho stav (oxidácia, prerušenie drôtu).
Pre obojok Canifugue Mix: obnovte základné nastavenie tým, že vyberiete batériu. Počkajte niekoľko
minút a vráťte batériu naspäť na miesto. Uistite sa, že máte správnu polaritu batérie.

Pokiaľ problémy pretrvávajú, kontaktujte zákaznícku linku na čísle +421 322 601 057 alebo cez email
info@elektricke-obojky.sk. Navštívte aj stránku www.numaxes.com.
V závislosti na závažnosti problému, je možnosť produkt vrátiť k servisnej oprave. Ku každej oprave si
pripravte:
-

Kompletné zariadenie
Dôkaz o kúpe (faktúra, účet).

 Technické údaje
Zdroj
Odolnosť
Teplotný limit
Rozmery
Hmotnosť
Drôt

Zdroj

Životnosť batérie
Odolnosť
Indikácia stavu batérie
Počet úrovní stimulácie
Teplotný limit
Rozmery
Hmotnosť (s batériou)

Vysielač
220 V AC
Nabíjačka: 230 V, 50 Hz, 16 mA / 7.5 V DC, 200 mA
Vodeodolný
-20°C až 40°C
134 mm x 84 mm x 25 mm
130 g
0,75 mm² (100 m v balení) alebo 2,5 mm²
Odporúčané nastavenia drôtu:
- Pre menej než 800 m: drôt 0,75 mm²
- Od 800 m do 2000 m: drôt 2,5 mm²

Obojok Canifugue Pro
Nabíjacia polymér-lítiová
batéria
Zdroj 230 V, 50 Hz
1 týždeň (približne)
Vodotesný
LED indikátor
8
0°C až 40 °C
76 mm x 35 mm x 35 mm
60 g

Obojok Canifugue Mix
1 lítiová 3 V CR2 batéria

6 mesiacov na stand-by
Vodotesný
8
0°C až 40 °C
58 mm x 34,5 mm x 41 mm
69 g

