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CHARAKTERISTIKA:
1. Kombinácia funkcií ohradníku a výcvikového obojku
2. Možnosť ovládania až 3 obojkov jedným ovládačom, dosah v otvorenom priestranstve
až 1000 metrov
3.
4.
5.
6.
7.

10 úrovní pre nepretržitú a okamžitú stimuláciu
Tlačítka ,,+” a ,,-“ umožňujúce nastavení intenzity impulzu
Tlačítko pre výber konkrétneho psa
LCD digitálna obrazovka ukazujúca úroveň impulzu a výber psov
10sekundová bezpečnostní stopka. Prerušenie stimulácie, pokiaľ je pes v zóne dlhšiu dobu
než 10 sekúnd.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alarm pri poškodení drôtu
Výstražná zóna – zvuk a vibrácie a Korekčná zóna s 3 stupňami impulzu
Režim umožňujúci bezpečne prejsť plotom bez akéhokoľvek výstražného stimulu
100m drôtu, 50 kusov vlajok a 2 adaptéry
Vodotesný prijímač a vysielačka
Nabíjací obojok a vysielačka (nabíjací 3.7V Li-ion batérie)
LED červené svetlo sa rozsvieti v prípade, že je batéria vybitá
Plne funkčný tréningový systém multi-dog
2 hodiny nabíjania
2ročná záruka
Výber kontaktných bodov, aby odpovedali typu psej srsti
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REEDOGFX-500 ZÁKLADŇA

Kontrolka zapnutia/vypnutia

Kontrolka správnosti slučky

Napájanie

Ovládanie šírky ohraničenia

Vstupy pre drôt

Ovládánie šírky ohraničenia: Nastavenie šírky ohraničenia - kombinácia výstražnej zóny a
korekčnej zóny. Čím väčšiu úroveň nastavíte, tým je širšia (dlhšia) zóna korekcie.
Vstupy pre drôt: Vstupy pre drôty – drôt tu začína a končí
Kontrolka zapnutia/vypnutia: Svetelná kontrolka upozorňujúca, či je prístroj zapnutý/vypnutý
Kontrolka správneho zapojenia slučky: Svetelná kontrolka upozorňujúca, či je slučka drôtov
úplná, aby signál mohol byť prenášaný.
Napájanie: Koncovka, pre pripojenie napájacieho adaptéru. Vysielač je napájaný 18V
jednosmerným napätím.
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VYSIELAČKA

Svetlo

Anténa

LCD display

Nastavenie
intenzity
impulzu

Zvuk
Vibrácie

Impulz

On/
Off
Výber psa
Napájani
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.“
. “

”a“

“ tlačítka: nastavenie intenzity impulzov od 1 do10

” tlačítko: slúží pre zapnutie/vypnutie; držte tlačítko po dobu 4 sekúnd pre zapnutie

vysielačky, LCD obrazovka zobrazí znak ,,A01”. Pokiaľ chcete vysielač vypnúť, opäť držte
tlačítko po dobu 4 sekúnd.
.“

” tlačítko: zvukové upozornenie

. “

” tlačítko: upozornenie vibráciami – stlačte raz, vydá len jednu vibráciu, držte pre

neprerušovanú vibráciu, automaticky však skončí po 8 sekundách

. “

” tlačítko: impulz - stlačte raz, vydá len jeden impulz (momentálny), držte pre

neprerušovaný (kontinuálny) impulz, automaticky však skončí po 8 sekundách
. “1,2,3 ” tlačítka: Tlačítka pre výber psa. S jedným ovládačom ste schopný trénovať až 3 psov
pri dokúpení ďalších prijímačov Reedog FX-500. Môžete si zvoliť konkrétneho psa podľa písmen.
Pes ,,1 “, LCD obrazovka zobrazí informácie o danom psovi vo formáte “AXX”. Pokiaľ chcete
trénovať psa ,,2”, stlačte prosím tlačítko 2, LCD obrazovka zobrazí “BXX”. Pokiaľ chcete trénovať
psa ,,3”, stlačte tlačítko 3, LCD obrazovka zobrazí “CXX”.
V ZKRATKE: Pri stlačení tlačítka 1 sa zobrazí “A XX”, 2

= “B XX”, 3 =

“C XX”. XX

znázorňuje silu vibrácií a impulzu.
Vysielačka si pamätá nastavenie vibrácií, impulzu aj tónu pre jednotlivých psov. (10 úrovní
nepretržitej stimulácie, 10 úrovní jednorazovej stimulácie, 1 úroveň zvukového upozornenia)
POZNÁMKA: Červená kontrolka sa rozsvieti v prípade, že je batéria takmer vybitá.
Dobíjajte batériu do plna.
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REEDOGFX-500 PRIJÍMAČ
POZNÁMKA: Pred prvým použitím obojok nabite.

LED kontrólka
Zobrazuje stav batérie - slabá
batéria, stav nabíjania a plné
nabitie
Kontaktné miesta (elektródy)
Vyberte dlhé či krátke kontaktné
body, podľa typu psej srsti.

Gumový kryt pre napájanie
Odstráňte gumový kryt a vložte adaptér pre

Tlačidlo zapnutia/vypnutia (single a dual mód)
Stlačte a držte počas 4 sekúnd pre zapnutie obojku. Dva

nabíjanie. Nabitie batérií trvá 2 hodiny.

tóny znamenajú potvrdenie a LED kontrólka sa rozsvieti na
zeleno 1x každých 5 sekúnd, dokiaľ je obojok v prevádzke.
Stlačte a držte po dobu 4 sekúnd pre vypnutie obojku.
Zaznie dlhý tón a zelená LED kontrolka prestane blikať.
Vypnutie obojku pri jeho nepoužívaní šetrí batérie. Toto
tlačidlo slúži zároveň aj na prepínanie medzi módmi.
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Kľúč
Slúži k výmene kontaktných bodov v prípade iného typu psej srsti. Pokiaľ má
pes dlhú srsť, vyberte dlhé elektródy. Otočte kľúčom v smere hodinových
ručičiek pre utiahnutie kontaktných bodov. Pre uvoľnenie otočte kľúčom proti
smere hodinových ručičiek.
Poznámka: Pokiaľ sú kontaktné body príliš utiahnuté, pootočte trocha v
smere hodinových ručičiek, aby sa kontaktné body nezničili. Nikdy
neuťahujte príliš tesne.

INŠTALÁCIA OHRADNÍKA
Krok 1

A. Nákres schématu
Pripravte si nákres oblasti, ktorú chcete ohradiť. Nákres vám pomôže vyhnúť sa
nepredvídateľným prekážkam. Zahrňte tam dom, cesty, záhradu, bazén apod. Pokiaľ majú vaši
susedia inštalovaný rovnaký systém, zahrňte tiež ho do nákresu.
B. Určite umiestnenie vysielača (základne)
Základňa umiestnite blízko akejkoľvek bežnej domácej zásuvky pomocou priložených skrutiek.
Odolá mrznúcim teplotám, ale nie je vodotesný! Najlepšie je teda umiestniť vysielač v uzavretej
oblasti. Inštalujte vysielač aspoň 1 meter od veľkých kovových predmetov (napr. bojler, železné
vráta, pračka). Základňu môžete položiť na stôl, či iný predmet, alebo navŕtať na stenu apod. Pri
inštalácii základne sa uistite, že kábel nemôže byť porušený dvermi, oknami či inými predmetmi.
Pri vŕtaní dier sa uistite, že v oblasti vŕtania nevedú elektrické kabely, či tam nie sú skrutky alebo
klince.
C. Určite miesto opustenia zakopaného drôtu zo zeme do základne
Pretože musí byť vysielač namontovaný v uzavretom priestore chránenom pred dažďom, venujte
pozornosť vývodu drôtov z interiéru. Existujúce otvory, ako dvere, trubky či okna môžu byť
vhodné (pokiaľ nehrozí prerušenie). Inou možnosťou je vyvŕtať dieru na vhodnom mieste.
Krok 2
Zakreslite trasu kabelu do nákresu
Zakreslite do nákresu predpokladanú trasu drôtu. To vám umožní jeho následnú jednoduchšiu
inštaláciu. Aby systém fungoval, drôt musí tvoriť jednu uzatvorenú slučku.
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Príklady a ukážky nákresov
Ohraničenie celej záhrady a bazénu

Ohraničení len prednej strany

Ohraničenie časti záhrady, pes môže voľne
Ohraničenie celej záhrady okrem príjazdovej brány.
prechádzať aj do druhej časti, a to po oboch V týchto miestach sa drôt vyvedie nad bránou
stranách domu
alebo zakope do zeme, a tým sa prijímač dostane
mimo vysielaný signál z drôtu.
Skrútené drôtu značí, že v takom mieste nebude pes dostávať žiadny impulz.
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DÔLEŽITÉPOZNÁMKYKUMIESTNENIUDRÔTU


Šírka 1,5m je odporúčaná vzdialenosť od ostatných drôtov, môže byť však menšia.
Snažte sa umiestniť ohradník paralelne a minimálne 1,5 m od ostatných drôtov,
ktoré by mohli rušiť signál prijímača = drôt od ohradníku, televízny a satelitný
vysielač, telefónne kabely apod. Pokiaľ je to nevyhnutné a niektorým z týchto
prekážok musíte čeliť, snažte sa aspoň dodržať uhol 90 stupňov smerom voči
prekážke.



Za žiadnych okolností nepoužívajte menej než 15 m drôtu (dlhodobo, výnimkou
môže byť test.



Nenaťahujte slučku súbežne s elektrickým či telefónnym vedením, môžespôsobiť
zosílenie signálu

Krok 3
Inštalujte základňu
Inštalujte základňu blízko zásuvky. Nezapojujte ju do zásuvky, dokiaľ nebude drôt umiestnený.
Poznámka: Odporúčame vysielač vypnúť v prípade búrky.
Krok 4
Položenie anténneho drôtu
Dôležitá poznámka: Nezakopávajte drôt, dokiaľ neotestujete, že systém funguje v správne.
Vyvarujte sa poškodeniu izolácie drôtu, môže spôsobiť znefunkčnenie systému. Rozvrhnite drôty
tak, aby to vyhovovalo tvaru vašej záhrady. V rohoch nikdy nerobte ostré hrany. Drôt musí viesť
zo základne a tu tiež končiť po utvorení nekončiacej slučky.
Použite nákres ako predlohu. Začnite pokladať drôt okolo oblasti ako súvislú slučku. Používajte
postupné otočenie v rohoch v polomere aspoň 1 metra. Tým zaručíte lepšiu funkcii poľa signálu.
1. Pokiaľ použijete viac drôtu, než je dodávané so systémom, spojnice drôtu musia byť
izolované. Odporúčame letovať.
2. Pokračujte okolo oblasti, dokiaľ nedôjdete späť k vysielači.

3. Ustrihnete drôt a pripojte jej k základne.
Krok 5
Overenie funkčnosti základne
Zapojte napájací adaptér do otvoru pre napájanie na základne a druhý koniec do zásuvky.
K overeniu, že je základňa v prevádzke, skontrolujte, či svieti kontrolka správnosti slučky. Pokiaľ
áno, slučka je správne zapojená. V opačnom prípade sa ozve výstražné zvukové upozornenie.
Krok 6
Pripravte prijímací obojok: Váš obojok je dodávaný s krátkymi kontaktnými bodmi, ktoré idú
zmeniť za dlhé. Tie používajte v prípade, že má váš pes dlhú či hustú srsť. Stlačte tlačítko
zapnutie/vypnutie na obojku pre jeho zapnutie.
Dôležitá poznámka: Nenasadzujte obojok na psa, dokiaľ nie je ohradník otestovaný a nastavené
pole signálu.
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Krok 7
Nastavte hraničnú šírku a otestujte obojok: Otočte kolieskom na základni pre nastavenie šírky
výstražnej zóny a statickej korekčnej zóny. Nastavte čo najväčšiu možnú šírku (úroveň 10), pre
otestovanie nastavenej výstražnej a korekčnej zóny.
NETESTUJTE OHRADNÍK, POKIAĽ MÁ PES NASADENÝ OBOJOK! Musíte ručne otestovať
systém ohradníku k overeniu, že signál správne prechádza drôtom. K tomu použite priloženú
testovaciu výbojku.
Zvoľte rovný úsek vodiča ohraničujúcej slučky, dlhý aspoň 15 metrov. Pripevnite testovaciu diódu
k elektródam prijímača (obojku) a držte obojok vo výške krku vášho psa. Pomaly choďte s
obojkom pozdĺž vedenia. Pozorne počúvajte varovný tón a sledujte či svietia výbojky. Čím širšie
nastavíte zadržovacie pole, tým je väčšia šance na zadržanie psa. Nastavte šírku pole na potrebnú
šírku a test opakujte.
Otestujte na viacerých častiach ohrady, aby ste sa uistili, že je funkcia ohradníku správna.
Prejdite „bezpečnou“ časťou pozemku pre uistenie, či tam nie je žiadny zblúdilý signál, prevažne
blízko skrútených kabelou. Otestujte obojok aj vnútri domu. Signály z televíznych kabelou,
elektriky či telefónu môžu duplikovať signál aj vo vnútri domu.. V prípade, že zaznamenáte tento
problém, drôt ohradníku je zrejme niekde umiestnený moc blízko týchto kabelou a musí byť
upravené jeho vedenie. Obojok by nemal byť nosený vnútri domu.
Obojok najskôr vydáva zvukové upozornenie, potom vibrácie ako varovný signál pri priblížení sa
ku korekčnej zóne. Po zaznení tohto zvuku pokračujte v približovaní k hraničnému drôtu. Obojok
vydá impulz pri vstupu do korekčnej zóny. Obojok má 3 úrovne impulzov bez použitia vysielačky.
Čím bližšie je obojok drôtu, tým intenzívnejší impulz je do obojku vysielaný. Automaticky sa teda
úroveň postupne zvyšuje z 1 (najslabší) na 3 (najsilnejší). Zvuk a vibrácie sú znamením toho, že
obojok a systém pracujú správne, a ste preto pripravený nainštalovať zarážky pre upevnenie
drôtov.
Krok 8
Nastavte šírku signálneho pásma
Signálne pásmo je vzdialenosť medzi drôtom a miestom, kde je prijímač obojku po prvýkrát
aktivovaný. Kolieskom na vysielači nastavujete šírku signálneho poľa, nie intenzitu impulzu.
Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek šírku pásma zvyšujete; otočením proti smeru
hodinových ručičiek pásmo zmenšujete. Otočením na doraz proti hodinovým ručičkám vysielač
vypnete.
Podľa inštrukcií v kroku 7 otestujte šírku pásma. Čím je pole širšie, tým je nižšia šance na útek
psa.
Dôležitá poznámka: Pri každej zmene pásma je potreba opakovať krok 7.
Krok 9
Inštalácia drôtu do zeme
Drôt nemusí byť zakopaný, ale pre jeho ochranu je lepšie ho pod zem umiestniť. Utvorte žliabok
hlboký max. 10 cm pozdĺž plánovanej hranice plotu a umiestnite tam drôt. Buďte opatrní, aby
nedošlo k poškodeniu drôtu.

Cesta a chodníky – Pokiaľ potrebujete ohradník viesť cez asfaltový chodník alebo cestu, urobte 2
cm hlboký zárez napr. uhlovou brúskou. Umiestnite kábel do zárezu a zalejte asfaltom.
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Krok 10
Umiestnite tréningové vlajky
Po zakopaní drôtu otestujte ohradník. Otestujte, či je sila signálu konzistentná po celom obvodu.
Nastavte šírku signálneho pásma. Ako náhle bude testovanie dokončené, umiestnite pozdĺž
hranice ohrady tréningové vlajky. Vlajky slúžia ako vizuálne pripomenutie pre vášho psíka, kde sa
nachádza varovná zóna. Umiestnite vlajky vo vzdialenosti, kde je po prvýkrát počuť zvukový
signál. Pridržte obojok na úrovni krku psa, približujte sa k varovnej zóne, dokiaľ nezaznie
zvukový signál. Na toto miesto umiestnite prvú vlajku. Vráťte sa naspäť do bezpečnej zóny, dokiaľ
zvuk neprestane. Opakujte tento proces, dokiaľ nie sú vlajky umiestnené po celej ploche, kde vedú
anténne drôty.
Krok 11
Nasaďte obojok psovi
Dôležitá poznámka: Nikdy nenechávajte obojok nasadený dlhšie než 12 hodín denne. Dlhšie
používanie môže spôsobiť podráždenie kože. Prijímač by mal byť na spodnej strane krku
uprostred. Gumový kryt pre nabíjanie by mal smerovať dozadu (smerom k hrudníku psa).
Utiahnite popruh tak, aby medzi obojkom a krkom psa ostalo miesto o veľkosti dvoch prstov.
Obojok musí byť nasadený pohodlne, ale dostatočne tesne na to, aby sa kontaktné body dotýkali
psieho krku. Keď je popruh dostatočne utiahnutý a nastavený, nevkladajte už svoje prsty k miestu
kontaktných bodov.

A. Elektródy
 Uistite sa, že obe elektródy sú v kontakte s kožou psa. Pokiaľ je potrebné,
ostrihajte v oblasti umiestnenia srsť.


Použite krátke elektródy na krátku srsť, dlhé elektródy na dlhú.



Prstami utiahnite elektródy, ale nie hrubou silou.

B. Nosenie obojku


Pokiaľ je pes v budove, dajte mu dole obojok, aby nedochádzalo k náhodným
impulzom.



Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadíte psovi.



Umiestnite obojok na pohodlnú veľkosť pod bradu psa



Dajte dole ostatné kovové obojky, pokiaľ ich pes nosí



Odstrihnite prebytočný popruh

Tip: Navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete konkrétne tipy pre inštaláciu elektronického
ohradníku a pre výcvik vášho psa - www.Youtube.com/ElektroObojky.
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DOPORUČENIEK OHRADNÍKU
Buďte na svojho psa trpezlivý. Správny tréning zvieraťa je nutný pre úspech zariadenia. Pamätajte
si, že ohradník nie je pevná bariéra. Prečítajte si túto časť pozorne, než začnete psa trénovať.

Výcvik psa
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s vaším systémom, dodržujte nasledujúce tipy.



Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadíte psovi.



Zostaňte pozitívni a hraví behom výcviku.



Nikdy nepokračujte vo výcviku, pokiaľ pes stratí záujem.

Nasledujúce kroky by mali pomôcť k úspešnému tréningu:
Krok 1
Trénovanie s vlajkami

1. Vypnite vysielač, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasaďte obojok na psa.
3. Nasaďte psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu
voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Zohnite sa a zamávajte s vlajkou. Povedzte „fuj“ i
bezpečnej zóne.
Krok 2
Prvá korekcia

1. Vypnite vysielač, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasaďte obojok na psa.
3. Nasaďte psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu
voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Bežte so psom pred vlajky. Pokiaľ sa pes pokúsi vyhnúť vlajkám, pochváľte ho

5. Opakujte to na viac miestach ohradníka.
6. Neprekračujte 3 impulzy denne a 7 impulzov za týždeň. Veľmi ale záleží na stresovej
tolerancií vášho psa. Väčšine psov stačí niekoľko málo impulzov v tréningovej fáze a
nabudúce už reagujú na varovnýsignál.
7. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám, i keď už je v korekčnom pásme.
8. Hrajte sa so psom v bezpečnej zóne po skončení tréningu.
Krok 3
S vodítkom

1. Zapnite vysielač a hrajte sa so psom v bezpečnej zóne. Po niekoľkýchminútach
hoďte hračku cez oblasť s vlajkami.
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2. Pokiaľ pes vbehne do korekčnej oblasti, počkajte na prekvapenú reakciu. Následne
psa pritiahnite spať. Pochváľte ho a odmeňte.

3. Opakujte tréning so zatrepaním s vlajkou – „fuj“.
4. Opakujte cvičenie na viacerých lokáciach ohradníka.
5. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám.
6. Pokiaľ pes odmietne vojsť do oblasti s vlajkami aspoň 20x, prejdite k ďalšiemu kroku.
Krok 4
Bez vodítka

1. Nasledujte inštrukcie v kroku 3, okrem pritiahnutia vodítka. Ale nechajte ho psovi,
keby ho bolo treba.
2. Pokiaľ pes vojde do impulznej oblasti, rýchle mu dajte dole obojok. Vezmite ho späť
do bezpečnej oblasti a obojok mu znovu nasaďte. Opakujte tréning s vlajkami - „fuj“.

3. Opakujte cvičenie bez použitia vodítka, dokým pes nebude odmietať vstúpiť do
oblasti s vlajkami.

Údržba systému
Systém ohradníkov nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Obojok fungujúci na batérie je vodeodolný,
ale nemal by byť ponorený do žiadnej tekutiny. To môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka. Vysielač musí byť chránený proti styku s vodou.
Veľmi blízky zásah bleskom môže spôsobiť poškodenie a vysielač by preto mal byť odpojený od
drôtu.
Testujte systém zhruba raz za týždeň, aby ste overili jeho správnu funkčnosť.

Bezpečnosť
-

Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často
umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte
kožu v miestach elektród, či sa nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade
obojok čo najčastejšie dávajte dolu, prípadne sa poraďte s vašim veterinárom.

-

Obojok by mal byť nosený stále dlhšie ako 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie
pre všetky obojky, i neelektrické, pokiaľ je potrebné, aby bol nasadený dlhšie, čo
najčastejšie kontrolujte kožu pod obojkom).

-

Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potrebné.
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REŽIM UMOŽŇUJÚCI PSOVI VSTUP ZA VYZNAČENÉ

HRANICE
Reedog FX-500 umožňuje nastavenie režimu, pri ktorom pes môže prejsť systémom bez impulzu.
I.

Bezpečný režim - aktivácie: Stlačte súčasne “

“a“

” tlačítka na vysielačke.

Zaznie 3x zvuk ,,pípnutie”, potom 1 pípnutie každú sekundu. Pes môže prejsť plotným
systémom bez impulzu.
II.

Bezpečný režim - deaktivácia: Stlačte súčasne “

“a“

” tlačítka na vysielačke.

Obojok 3x ,,pípne” a potom sa vráti do normálneho režimu s impulzmi.

NASTAVENIEPREVIACEJPRIJÍMAČOV- PSOV
S týmto zariadením môžete trénovať až 3 psov súčasne s tým, že je tu možnosť pre každého
nastaviť individuálny tréningový režim.
Pre rozšírenie produktu z jedného psa na viacerých psov, je potreba dokúpiť pre každého ďalšieho
psa (max. však 3, u ohradníku je to počet neobmedzený) vlastný prijímač, a potom ho pridať do
vášho systému.
Párovanie prijímačov: Pre pridanie ďalšieho obojku k tomuto ohradníku Reedog FX-500
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Krok 1: Vybaľte prijímač, ktorý chcete pridať do systému. Stlačte tlačítko “On/Off” zaznie
zvukový signál a rozbliká sa zelená kontrolka.(Pozn.: nikdy nezapínajte súčasne 2 či
viac prijímačov, ktoré chcete do systému pridať)
Krok 2: Na vysielačke stlačte a podržte “

” dokiaľ sa LCD displej nerozsvieti. Vysielačka je

zapnutá.
Krok 3: Stlačte a držte tlačítko “

”a“

” súčasné, dokiaľ sa číslo na obrazovke automaticky

nezmení, potom uvoľníte. Prejdite do režimu synchronizácie (match receiver mode). Čísla
sa automaticky menia “08,09,10,11……”.
Krok 4: Nesynchronizovaný obojok priblížte k vysielačke na vzdialenosť cca 50~100 mm .
Krok 5: Pokiaľ chcete spraviť synchronizáciu so psom “1” stlačte tlačítko “1” dokiaľ sa na
displeji neobjaví “AXX”. Ak chcete synchronizáciu so psom “2” stlačte tlačítko “2”
dokiaľ sa na displeji neobjaví “BXX”. Ak chcete synchronizáciu so psom “3” stlačte
tlačítko “3”dokiaľ sa na displeji neobjaví “CXX”.
Poznámka: Je nutné počuť 3 pípnutia z nesynchronizovaného prijímača a
spomalené blikanie zelenej kontrolky. Až potom uvoľnite tlačítko. Pokiaľ sa proces
nevydarí, musíte najskôr odstrániť zle nainštalovaný prijímač, a potom postupovať
od začiatku.
Krok 6: Stlačte a držte tlačítka “

”a“

” súčasne, dokiaľ sa na displeji neprestanú meniť

čísla, potom uvoľnite.
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Krok 7: Otestujte synchronizáciu vysielačky a prijímača --- stlačte tlačítko “

” , mal by

zaznieť zvukový tón z prijímača, ktorý ste práve inštalovali. Pokiaľ počujete zvuk, obojok
bol pridaný úspešne.
Odstránenie prijímacieho obojku zo systému
Pre odstránenie prijímacieho obojku zo systému, prosím nasledujte tieto kroky:
Krok 1: Vyberte si obojok, ktorý chcete odstrániť zo systému. Stlačte tlačítko “ON/OFF”, po
zaznení 1 pípnutie je prijímač zapnutý, LED kontrolka by mal blikať zelene 1x za 5
sekúnd. (Poznámka: pokiaľ chcete odstrániť 2 a viac obojkov, zapnite všetky tieto

zariadenia, odstránené budú všetky zapnuté prijímače súčasne)
Krok 2: Na vysielačke stlačte a podržte “

” tlačítko dokiaľ sa LCD displej nerozsvieti.

Vysielačka je zapnutá.
Krok 3: Stlačte a podržte tlačítka “

” a “

”súčasne, dokiaľ sa číslo na obrazovke

automaticky nezmení, potom uvoľnite. Prejdite do režimu odstránenia
synchronizovaných prijímačov (cancel matched receiver mode). Čísla sa automaticky
menia “08,09,10,11……”.
Krok 4 : Obojok priblížte k vysielačke na vzdialenosť cca 50~100mm. Stlačte jedno tlačítko pre

výber psa “1 ” (nebo 2,3) potom budete počuť 2 pípnutia.
Krok 5: Zelená LED kontrolka na prijímacom obojku by mala v prípade úspešného odstránenia
pravidelne blikať.
Krok 6: Stlačte a držte tlačítka “

”a“

” súčasne, dokiaľ sa na obrazovke nebudú meniť

čísla. Odíďte z režimu odstraňovania prijímačov (cancel matched receiver mode).

NASTAVENIEÚROVNĚSTIMULÁCIE
Vysielačka Reedog FX-500 obsahuje niekoľko úrovní stimulácie, môžete teda vybrať najvhodnejší
intenzitu pre vášho psa s ohľadom na temperament a tréningový plán. Môžete tiež vybrať medzi
jednorazovou a opakovanou stimuláciou.
Pre reguláciu intenzity impulzu použite tlačítka ,,+“ alebo ,,-, potom stlačte a držte tlačítko ,,
“ pre kontinuálnu stimuláciu, ktorá trvá najviac 8 sekúnd, alebo stlačte raz pre momentálny
impulz (krátky impulz).
Pre reguláciu intenzity vibrácii použite tlačítka ,,+“ alebo ,,-, potom stlačte a držte tlačítko ,,
“ pre kontinuálnu stimuláciu, ktorá trvá trvá najviac 8 sekúnd, alebo stlačte raz pre momentálny
vibráciu (krátku).
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NABÍJANIEPRÍJIMAČAA VYSIELAČKY
Vysielač aj prijímač sa nabíja rýchlo – do plného nabitia postačia 2 hodiny.
Adaptér slúži pre nabíjanie oboch zariadení.
Pre dobitie najskôr odkryte gumový kryt, zapojte adaptér do elektriny a konektor spojte s miestom
pre napájanie. Vysielač aj prijímač môžu byť nabíjané tiež pomocou USB kabelu.
Nenabíjajte batérie v prehnane teplých miestach napr. vnútri vozidla či v blízkosti ohňa.
Nabíjanie prijímača
Pri nabíjaní sa LED kontrolka rozsvieti červene. Keď je obojok plne nabitý, zmení sa svetlo
kontrolky na zelené. Pokiaľ LED kontrolka na prijímacom obojku bliká červene, znamená to,
že je batéria vybitá. V takom prípade čo najskôr nabite.
Nabíjanie vysielačky
Pri nabíjaní sa na LCD vysielači objaví nápis “CHA” (charging). Keď je vysielač plne nabitý,
zmení sa text LCD obrazovky na “FUL” (full charged). Pokiaľ LED kontrolka na vysielači
bliká červene, znamená to, že je batéria vybitá. V takom prípade čo najskôr nabite.
Údržba batérie: Pokiaľ obojok a diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, nezabudnite pred
uvedením do prevádzky batériu nabiť do plna. Batérie u nepoužívaného zariadenia by sa mala
nabíjať raz za 4 až 5 týždňov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém#1: Pri stisknutí tlačítka sa nedostavuje žiadna stimulácia.
Prijímací obojok nebol aktivovaný. Pred použitím je nutné zapnúť obojok.
Prijímač nebol synchronizovaný s vysielačkou. Postupujte podľa inštrukcií na strane 9.
Batéria v obojku alebo v ovládači je vybitá. Nabite alebo vymeňte batérie.
Problém#2: Obojok pri zapnutí nevydáva žiadny zvuk.
Batéria je pravdepodobne vybitá. Nabite batériu a skúste znovu.
Problém#3: Stimulácia sa mi nezdá dostatočně silná, zdá sa, že pes nič necíti.
Obojok je pravdepodobne moc voľný. Uistite sa, že sa obojok dostatočne dotýka kože vášho psa.
Batéria je pravdepodobne vybitá. Nabite batériu a skúste znovu..
Problem#4: Kontrolka na prijímacím obojku zmenila farbu pre upozornenie o vybitej batérii
príliš rýchlo.
Zrejme ste nechali prístroj bežať medzi tréningami. Uistite sa, že je obojok vypnutý po dokončení
každého tréningu, kvôli šetrení batérie.
Trénovali ste v príliš chladnom počasí.
Problem#5: Vysielačka je slabá a nemá dostatočný rozsah pre ovládanie, alebo je dosah
rapídne znížený.
Uistite sa, že sa vy alebo váš pes nenachádzate v blízkosti kovovej konštrukcie, ktorá by mohla
rušiť signál. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov umiestnite prijímač tak, aby svetlo mierili na psí
ňufák.
Je možné, že ho ruší rádiový signál. Chvíľu počkajte, a potom skúste spojenie znovu, alebo sa
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premiestnite na iné miesto.
Problém#6: Prijímač nereaguje na signály diaľkového ovládača, alebo nepracuje vôbec.
Skontrolujte, či je obojok zapnutý.
Skontrolujte stav batérie v ovládači.
Nabite batériu a skúste znovu.
Problém#7: Prijímač funguje len pri priblížení k okraji hraničného drôtu, ale vo väčšej
vzdialenosti nepracuje správne.
Batéria je pravdepodobne vybitá. Uistite sa, že je batéria dostatočne nabitá.
Nastavte hranice na základni otočením kolieska po smere hodinových ručičiek. Rozsah by sa mal
zvýšiť.
Problém#8: Mám zlý signál pre prijímač.
Uistite sa, že je ohradník najmenej 1 m od väčších kovových objektov či zariadení.
Uistite sa, že hraniční drôt nie je nikde porušený.
Uistite sa, že drôty beží paralelne 1,5m alebo sú vzdialený min. 1,5 m od elektrických káblov,
telefónnych káblov, televíznych káblov či satelitných tanierov,.
Problem#9: Zariadenie je zapnuté, ale kontrolka slučky nesvieti.
Uistite sa, že sú oba konce drôtu správne zapojené do základne.
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Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis
Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto opatrený značkou CE. Všetka
potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozca a
na predajne u dovozcu.
Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod (záložka ku stiahnutiu):
https://www.elektricke-obojky.cz/elektronicke-ohradniky/reedog-fx-500-ohradnik-a-vycvikovy-ob
ojok-pre-psov-2v1
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:
NESCIO s. r.o.,
Obchodní náměstí 1590/4, Praha
Infolinka: 650 340 251
Email: info@elektricke-obojky.sk
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