Užívateľská príručka pre SPT 2420, SPT 2422, SPT 2430, SPT 2432

UPOZORNENIE
Dosah funkcií sa líši v závislosG
od spôsobu držania vysielačky.

Maximálny dosah

Minimálny dosah

Gratulujeme vám a ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

Výcvikové obojky SPT sú absolútne najnovším technologickým pokrokom v oblasG elektronických
výcvikových obojkov. Integrovaná anténa, kompaktný a ľahký prijímací obojok, vysielačka s LCD
displejom, ktorý zobrazuje nastavenú korekciu a aktuálnu silu impulzu (medzi 0 - 50). Medzi ďalšie
skvelé funkcie výcvikových obojkov SPT patrí ukazovateľ stavu nabiGa batérie a možnosť prepínania
medzi dvoma psami. Všetky modely disponujú funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý
impulz, Booster (Jump) a Rise.

Modely SPT 2430 a 2432 majú navyše beeper (lokalizátor). Ako vysielačka, tak aj prijímací obojok sú
osadené NiMH nabíjacím akumulátorom. Neuveriteľný dosah až 5 km radí Geto výcvikové oobojky
medzi špičku výcvikových obojkov. Prijímací obojok je vodeodolný a môže sa ponoriť. Vysielačka je
takGež vodeodolná a je možné ju ponoriť až do hĺbky 3,5 m po dobu 4 hodín.

Prečítajte si, prosím, starostlivo tento manuál predtým, než výrobok použijete a venujte špeciálnu
pozornosť odporúčaniam ohľadom bezpečnosG.
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Dôležité upozornenie
Prečítajte si, prosím, starostlivo tento manuál predtým, než výrobok použijete, a venujte pozornosť
odporúčaniam ohľadom bezpečnosL. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obráGť na náš
zákaznícky servis na telefónnom čísle +421 322 601 057.

VLASTNOSTI A FUNKCE
Každý elektronický výcvikový obojok SPT obsahuje:
•

Vysielačka s LCD displejom

•

Dotykové digitálne ovládanie

•

Ľahký a kompaktný prijímací obojok a vysielačka

•

50 nastaviteľných úrovní intenzity (zobrazené na vysielačke)

•

MAXX-Range

•

Zabudovaný bezpečnostný vypínač

•

Dobíjacie Ni-MH batérie

•

100% vodeodolný prijímací obojok

•

100% vodeodolná vysielačka

OBSAH BALENIA
•

Vysielačka

•

Prijímací obojok (modely SPT 2422 a SPT 2432, jeden oranžový a jeden čierny)

•

Anténa pre vysielačku

•

Dobíjacie batérie (obojok a vysielačka)

•

Nabíjačka

•

Testovacia dióda

•

Kábel pre nabíjanie (súčasné nabíjanie)

•

Užívateľská príručka

•

Puzdro

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV
SPT 2420 a SPT 2422
•

SPT 2420 disponuje funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý impulz, Booster
(Jump).

•

SPT 2422 má rovnaké funkcie ako SPT 2420 a obsahuje dva prijímacie obojky (oranžový a
čierny), ktoré sú riadené z rovnakej vysielačky. Medzi jednotlivými prijímacími obojkami
môžete prepínať stlačením tlačidla „O/B“ na vysielačke. LCD displej zobrazuje, ktorý prijímací
obojok je práve akzvny.

SPT 2430 a SPT 2432
•

SPT 2430 disponuje funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý impulz, Booster
(Jump). Výcvikový obojok SPT 2430 má navyše prijímač s beeperom (lokalizátorom), ktorý
disponuje troma funkciami: LOCATE (lokalizácia), RUN/POINT (pes v pohybe) a POINT ONLY
(pes stojí na mieste).

•

SPT 2432 má rovnaké funkcie ako SPT 2430 a obsahuje dva prijímacie obojky (oranžový a
čierny), ktoré sú riadené z rovnakej vysielačky. Medzi jednotlivými prijímacími obojkami
môžete prepínať stlačením tlačidla „O/B“ na vysielačke. LCD displej zobrazuje, ktorý prijímací
obojok je práve akzvny.

NASTAVENIE A POLOHOVANIE OBOJKU
Aby bola zaručená bezpečná a správna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený.
•

Každý elektronický obojok musí tesne priliehať na kožu. Elektródy musia priliehať až na kožu
pod srsťou, ale nesmú škrGť.

•

Pokiaľ je obojok príliš voľný, sGmulácia nebude fungovať správne, nakoľko nedochádza ku
správnemu kontaktu elektród s kožou zvieraťa. Pokiaľ pes nereaguje na sGmuláciu, vždy
skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku koži.

•

Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku
zvieraťa. Správne priliehavý obojok pomôže zabrániť výskytu podráždenia.

•

Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrGl a aby mohol
dýchať normálne. Obojok nikdy nesmie brániť zvieraťu v dýchaní.

•

Prijímací obojok musí byť umiestnený správne v strede krku zvieraťa.

ČASTI A FUNKCIE
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA
ZapnuLe zariadenia
Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnuGe na prijímacom obojku. RozsvieG sa červené svetlo po dobu 2
sekúnd. Tlačidlo držte do tej doby, než prestane červené svetlo svieGť. Teraz je zariadenie zapnuté.
Svetelný ukazovateľ bude blikať približne po dobu 2 sekúnd.
(Poznámka: Vysielačku zapnete akýmkoľvek tlačidlom na vysielačke. Pokiaľ je vysielačka zapnutá,
blikne 5x a prepne sa do úsporného režimu. V tomto režime uvidíte všetky ukazovatele a ikony, ale
podsvietenie bude vypnuté.)

VypnuLe zariadenia
Stlačte a podržte tlačidlo pre vypnuGe po dobu 3 sekúnd. RozsvieG sa červené svetlo. Tlačidlo držte
do tej doby, než prestane červené svetlo svieGť. Teraz je zariadenie vypnuté.
(Poznámka: Z dôvodu úsporného režimu sa vysielačka vypne až za 1 hodinu. Pokiaľ je LCD dispej
zapnutý, je možné ho ručne vypnúť podržaním tlačidiel “LEVEL UP a “LEVEL DOWN” zároveň po dobu
viac než 2 sekundy.

SILA IMPULZU
Voľba impulzu na elektronickom obojku je kľúčová. Prvý a najdôležitejší krok je zaisGť zodpovedajúcu
sGmuláaciu tak, aby bol tréning vášho psa čo najúčinnejší. Nasaďte prijímací obojok na krk vášho psa.
Stlačte tlačidlo “LEVEL DOWN” do doby, než sa na displeji zobrazí, že systém je akGvovaný na najnižšej
sile impulzu (úroveň 1). Stlačte tlačidlo “NICK” alebo tlačidlo “STIMU”. Zvýšte silu impulzu o jeden
alebo dva stupne a pozorujte reakciu vášho psa. Mali by ste byť schopní vidieť, či pes signál cíG,
napríklad mihnuzm ucha, zmäteným pohľadom a pod. V tomto bode zvýšte silu impulzu na úroveň 3.
Toto by mala byť najsprávnejšia úroveň pre tréning vášho psa.
(Poznámka: Niektoré psy môžu vyžadovať viac alebo menej impulzov v závislosG na ich prirodzených
vlastnosGach a veľkosG.)

Nastavenie sily impulzu
Všetky SPT výcvikové obojky majú 50 nastaviteľných úrovní sily impulzu (1 - najnižšia, 50 - najvyššia).
Aktuálna sila impulzu sa zobrazuje na LCD displeji. Pre zmenu sily impulzu jednoducho stlačte tlačidlo
“LEVEL UP” alebo “LEVEL DOWN” na pravej strane vysielačky. Pre zmenu sily impulzu postačí ľahko
poklepať tlačidlo, alebo pokiaľ chcete zmeniť silu impulzu rýchlo, podržte tlačidlo.

Tlačidlo Rise
Funkcia Rise postupne zvyšuje impulz z aktuálnej sily impulzu na maximálnu silu impulzu (úroveň 50),
po dobu, ktorú je tlačidlo držané. Keď je tlačidlo uvoľnené, sila impulzu sa vráG do pôvodného
nastavenia.

Nastavenie funkcie Jump
1. Stlačte a podržte tlačidlo “JUMP” a zároveň jedno z tlačidiel “LEVEL UP” alebo “LEVEL DOWN”
pre zvýšenie alebo zníženie impulzu.
2. Až dosiahnete požadovanú silu impulzu, uvoľnite tlačidlo “LEVEL UP”, resp. “LEVEL DOWN”.
Tlačidlo “JUMP” držte naďalej.
3. Pokiaľ chcete požadovanú silu impulzu ešte doladiť, držte tlačidlo “JUMP” a tlačidlo pre
zvýšenie alebo zníženie sily impulzu ľahko stlačte.
4. Rovnako ako u funkcie Rise, sila impulzu sa vráG do pôvodného nastavenie potom, čo je
funkcia využitá.

VAROVANIE
UisGte sa, že prijímací obojok nie je pri nastavovaní funkcie JUMP nasadený na krku zvieraťa. Pokial
nie sú dve tlačidlá stlačené presne v rovnakom čase, môže dôjsť k šoku.

TLAČIDLÁ
Výcvikové obojky SPT 2420, 2422, 2430 a 2432 majú 4 kontrolné tlačidlá na prednej strane vysielačky.
Na ľavej strane sa nachádza jedno tlačidlo u modelov SPT 2420 a 2422 a 3 tlačidlá u modelov SPT
2430 a 2432.

Tlačidlo „NICK“ – krátky impulz.

Tlačidlo „STIMU“ — trvalý impulz – neprerušovaný impulz po dobu 8 s.

Tlačidlo „JUMP“ – funkcia Jump. Táto funkcia umožňuje okamžite preskočiť na vopred
nastavenú úroveň.

Tlačidlo „RISE“ – postupné zvyšovanie sily impulzu (pokiaľ držíte tlačidlo, sila impulzu sa
zvyšuje).
Ak stlačíte tlačidlo na spodnej strane ľavej časG vysielačky, prijímací obojok začne vibrovať.

PREPÍNANIE MEDZI OBOJKAMI (MODEL PRE DVA PSY)
U modelov SPT 2422 a 2432 je možné trénovať dva psy zároveň. LCD displej zobrazuje, či práve
trénujete psa s oranžovým prijímacím obojkom (ORG) alebo psa s čiernym prijímacím obojkom (BLK).
Pre prepnuGe medzi psami jednoducho stlačte tlačidlo “O/B”.

LOKALIZÁTOR (BEEPER)
Modely SPT 2430 a 2432 majú prijímač s beeperom (lokalizátorom), ktorý disponuje troma funkciami:
LOCATE (lokalizácia), RUN/POINT (pes v pohybe) a POINT ONLY (pes stojí na mieste).
1. Lokalizácia: Ak držíte tlačidlo “LOCATE”, obojok vydáva nepretržíté pípanie (tlačidlo na vrchnej
ľavej časi vysielačky).
2. Pes v pohybe: Obojok bude pípať každé 2 sekundy, pokiaľ je pes na mieste a každých 5
sekúnd, pokiaľ je v pohybe (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielačky).
3. Pes stojí na mieste: Obojok bude pípať každé 2 sekundy, pokiaľ je pes na mieste, a nebude
vydávať žiaden zvuk, pokiaľ je pes v pohybe (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielačky).
Pre akGváciu alebo prepínanie medzi funkciami „Run/Point“ a „Point Only“, jedenkrát stlačte tlačidlo
„RUN/POINT“. Pre zrušenie funkcie „Run/Point“ stlačte tlačidlo „LOCATE“.

BATÉRIE
•

Všetky výcvikové obojky sú vybavené dobíjacími NiHM akumulátormi.

•

Pokiaľ je batéria vo vysielačke slabá, bliká 3x každú sekundu.

•

Batérie sú čiastočne nabité. Pred prvým použizm je vyžadované ich plné nabiGe (12 hodín).

•

Batérie držte mimo otvoreného ohňa.

•

Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, pravidelne batérie dobíjajte raz za 4 - 6 týždňov.

•

Prebíjanie batérie môže skráGť životnosť batérie. Nikdy nenabíjajte batérie dlhšie ako 14
hodín.

Nabíjanie batérie
1. Zariadenie vypnite.
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. Nabíjajte batérie po dobu 12 hodín (oddelene alebo zároveň).
4. Po skončení nabíjania odpojte kábel a zavrite port pomocou gumovej krytky.
5. Otestujte a ubezpečte sa, či všetko pracuje správne.

TESTOVANIE
Nižšie uvádzame niekoľko metód, ako testovať výcvikový obojok (záleží na modeli).
Najprv sa uisGte, že vysielačka a prijímač sú plne nabité. Zapnite prijímací obojok a postupujte podľa
nasledujúcich krokov:

Testovanie elektrostaLckých impulzov:
1. Umiestnite tester pevne na elektródy prijímacieho obojku.
2. Nastavte silu impulzu (poznámka: úroveň 7 a nižšia môže byť pre testovanie veľmi slabá).
3. Stlačte niektoré z kontrolných tlačidiel (NICK, STIMU, JUMP alebo RISE).
4. Testovacie svetlo rýchlo blikne (NICK) alebo svieG trvalo (STIMU, JUMP alebo RISE) pokiaľ je
príslušné tlačidlo držané (silnejšie testovacie svetlo - vyššia sila impulzu).

Testovanie vibrácie:
1. Stlačte tlačidlo “VIBRATION” (spodné tlačidlo na ľavej strane vysielačky).
2. Zariadenie vibruje, pokiaľ je tlačidlo “VIBRATION” držané.

Testovanie beep lokalizátoru:
1. Stlačte tlačidlo “LOCATE” (vrchné tlačidlo na ľavej strane vysielačky). Prijímací obojok by mal
pípať zakaždým, keď je tlačidlo “LOCATE” držané.
2. Stlačte tlačidlo “RUN/POINT” (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielačky). Teraz je
zariadenie v režime Run/Point. Pokiaľ je pes v pohybe, prijímací obojok pípa každých 5
sekúnd. Pokiaľ pes stojí na mieste, prijímací obojok pípa každé 2 sekundy.
3. Pre režim Point Only stlačte tlačidlo RUN/POINT znovu. Pokiaľ je pes v pohybe, prijímací
obojok nevydáva žiaden zvuk. Pokiaľ pes stojí na mieste, prijímací obojok pípa každé 2
sekundy.

NASTAVENIE PRIJÍMACIEHO OBOJKU
Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnuGe na prijímacom obojku. LED svetlo zabliká 7x a potom svieG
neprerušovane. Tlačidlo pre zapnuGe musíte držať do tej doby, než svetlo svieG neprerušovane.
Tlačidlo “NICK” a “STIMU” držte a povoľujte zároveň. Po niekoľkých sekundách blikne 3x LED svetlo.
Prijímací obojok je teraz nastavený a zapnutý.

ÚDRŽBA
•

Je nevyhnutné pravidelne výcvikový obojok čisGť. Pravidelná údržba predlžuje žívotnosť
zariadenia.

•

Zariadenie čisGte pomocou vlažnej vody a jemného anGbakteriálneho mydla.

•

Dôkladne vyčisGte priestor medzi elektródami a remienkom.

•

Remienok a sponu vyčisGte vodou a jemným mydlom. Následne dôkladne vysušte.

•

Pred každým použizm zariadenie dôkladne vysušte.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
•

Pred akýmkoľvek tréningom sa obráťte na vášho veterinára a uisGte sa, že neexistujú žiadne
fyzické dôvody pre nadmerné štekanie psa a že je v dobrej kondícii.

•

Výcvikový obojok je veľmi hodnotné zariadenie, pokiaľ je používané správne. Preto je veľmi
dôležité porozumieť všetkým funkciám zariadenia a ako správne nasadiť prijímací obojok na
vášho psa.

•

Žiadne elektronické zariadenie nie je perfektné, preto môže dôjsť k tomu, že váš pes dostane
neúmyselný elektrický impulz. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dohľadu.

•

Elektródy na prijímacom obojku sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, aby
nedochádzalo k chemickým alebo alergickým reakciám na koži vášho psa.

•

Aby sa predišlo podráždeniu, prijímací obojok nikdy nenechávajte na krku zvieraťa dlhšie ako
12 hodín denne. Podráždeniu je Gež možné predchádzať zmenou umiestnenia prijímacieho
obojku na krku zvieraťa. Je dôležité, aby bol prijímací obojok čistý. Elektródy čisGte pravidelne
jemným anGbakteriálnym mydlom.

•

Pokiaľ dôjde k podráždeniu, starostlivo umyte krk zvieraťa mydlom a vodou a potom aplikujte
na podráždenú oblasť peroxid vodíka. Dôkladne vysušte a naneste anGbioGckú masť.

ZÁRUKA

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis
Prístroj bol schválený pre použi@e v štátoch EUD a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná
dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u
dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: h‡ps://www.elektrickeobojky.sk/vycvikove-obojky/d-t-systems-spt-2420

Zmeny technických parametrov, vlastnos;́ a tlačové chyby vyhradené.
Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:
Reedog s. r.o.,
ID 2130, P. O. Box 901
911 01 Trenčín
Infolinka: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-obojky.sk

FCC
Toto zariadenie bolo vyrobené a uznané za zodpovedajúce pravidlám FCC (Federal CommunicaGon
Commission). Akékoľvek neoprávnené úpravy produktu sú porušením týchto pravidiel.

