SportDOG® NoBark™ 18
Obojok proti štekaniu
SK
Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali značku SportDOG®. Pri
správnom používaní vám zariadenie pomôže trénovať psa
efektívne a bezpečne. Pred tréningom si pozorne prečítajte
túto užívateľskú príručku.
Tento produkt je chránený zárukou, ktorá sa ale nevzťahuje
na manuálne poškodenia zariadenia spôsobené nesprávnym
používaním,
mechanickým
poškodením,
stratou,
poškodením psom a pod.

www.petpark.sk

Dôležité upozornenia:

Symbol, ktorý varuje pred nebezpečenstvom možných
úrazov. Riaďte sa bezpečnostnými pokynmi v tejto
užívateľskej príručke.
Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa
nevyhnete, môže spôsobiť smrť
alebo vážny úraz.
Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa
nevyhnete, môže spôsobiť úraz zvieraťa.
Symbol, ktorý sa používa na oboznámenie so správnymi
praktikami a nie je spojený s možnosťou úrazu.

•

Nevhodné na použitie pre agresívnych psov! Nepoužívajte tento produkt ak váš
pes je alebo má sklon k agresivite. Agresívne psy môžu spôsobiť majiteľom
vážne poranenie či smrť. Ak si nie ste istý či je váš pes agresívny, konzultujte
túto situáciu s veterinárom alebo profesionálnym cvičiteľom psov.

•

Možnosť poranenia kože psa! Vždy postupujte podľa tejto užívateľskej príručky.
Správne nasadenie obojku je dôležité. Obojok, ktorý pes nosí príliš dlho na krku
alebo nesprávne, príliš tesné založenie obojku na krk psa môže psovi spôsobiť
poranenie kože. Pri používaní obojku postupujte nasledovne:
•
Pes by nemal nosiť obojok viac ako 12 hodín počas jedného dňa.
•
Ak je to možné, prispôsobte obojok psovi na krku každú 1-2 hod.
•
Uistite sa – podľa návodu v tejto príručke – že obojok nie je nasadený na
krku príliš tesne.
•
Nikdy na elektronický obojok nezakladajte vôdzku!
•
Ak používate k vôdzke iný nekovový obojok, uistite sa, že neťaháte aj
kontaktné kolíky obojku.
•
Týždenne umývajte psovi kožu na krku teplou vodou / navlhčenou
handričkou.
•
Denne psovi kontrolujte kožu na mieste kontaktu s kolíkmi korekcie.
•
Ak je koža na krku psa podráždená, nepoužívajte obojok pokiaľ sa koža
nezahojí.
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Ako obojok funguje

SportDOG® NoBark™18
je vhodný pre každého psa
s váhou od 3,6kg.
Patentovaný senzorový systém zabezpečuje najmodernejšiu
techniku detekcie štekania. Statická korekcia je vyslaná iba
ak obojok zachytí vibrácie z hlasiviek a aj zvuk pri štekaní.
Iné zvuky z okolia obojok neaktivujú.
Obojok disponuje tromi voliteľnými úrovňami pre nastavenie
sily statickej korekcie – impulzu (Nízka, Stredná, Vysoká)
a každá úroveň má spolu 6 stupňov sily korekcie. V každej
úrovni obojok vždy začne vysielať korekcie od najslabšej
úrovne 1 až po najsilnejšiu úroveň 6 ak pes zašteká po
vyslanej korekcii do 30 sekúnd. Ak pes nezašteká po dobu
viac ako 30 sekúnd, obojok automaticky vykoná reset. Pri
ďalšej aktivácii obojok opäť začne vysielať korekciu od
najslabšej po najsilnejšiu úroveň.
Dôležité: bezpečnostná poistka sa aktivuje ak pes šteká viac
ako 15x za 50 sekúnd. Obojok sa automaticky vypne na 3
minúty.
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Dôležité upozornenia
 Nepoužívajte
obojok
proti
štekaniu
so
žiadnym
iným
obojkom, visačkami alebo inými
vecami, ktoré by mohli zapríčiniť
spustenie
falošného
signálu
korekcie.
 Počas nosenia obojku môže pes
nosiť postroj s vodítkom, na ktoré
sa môžu dočasne pripojiť licenčné
lístky.
 Zložte obojok proti štekaniu dole,
ak sa so psom idete hrať. Hranie
u psa môže vyvolať štekanie a
neskôr si môže zvyknúť na
spájanie hry s korekciou.
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Základné pojmy
Tlačidlo programu: Nastavuje program, používa sa aj ako
tlačidlo zapnutia a vypnutia obojku.
Zvukový senzor: Zachytáva štekanie a používa sa na
aktiváciu obojku.
Kontaktné kolíky: Vysielajú statickú korekciu.
Vibračný senzor: Zachytáva vibrácie pri štekaní.

kontaktné kolíky
tlačidlo programu

LED kontrolka

vibračný senzor

vibračný
senzor

zvukový senzor
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Založenie baterky

Obojok využíva vymeniteľnú 6V
baterku typ PetSafe RFA-67D-11.
Táto baterka je navrhnutá tak, aby sa
skrátil
čas
potrebný
na
jej
vymenenie, a aby sa zvýšila jej
odolnosť voči vlhkosti.
Vloženie baterky:
Zarovnajte symbol šípky baterky so
symbolom
trianglu
na
obojku
a následne mincou v drážke pootočte
baterku do pozície zarovno so
symbolom zámku na obojku.

Pužívejte na výměnu pouze baterku typu PetSafe RFA - 67D - 11. Pokud se na výměnu
použit nesprávný typ baterky, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterku neotvírejte a likvidujte v
souladu se zákonem ve vaší zemi.
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Nasadenie obojku
Dôležité: Správne umiestnenie obojku je nevyhnutné pre
efektívnu funkčnosť zariadenia.
Pri nasadzovaní obojku
dodržiavajte nasledovné zásady:
1. Začnite v pohodlnom postoji psa.
2. Umiestnite obojok na
hrdle psa blízko uší.
Umiestnite
senzorové
kolíky v centre hrdla tak,
aby sa dotýkali kože.
3. Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi
obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné, ale nie
príliš tesné.
4. Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť
preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu keď si
pes trošku na obojok zvykne.
Dôležité upozornenia:
• Vždy preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst
medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné
ale nie príliš tesné.
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•

•

Denne kontrolujte kožu psa, či sa mu nezačervenala
od nosenia senzorových kolíkov. Ak áno, prestaňte
obojok používať na 48 hodín a opäť prekontrolujte. Ak
sa začervenanie nezmiernilo, navštívte veterinára.
Umývajte kolíky korekcie ako aj srsť psa min. 1x do
týždňa teplou, mydlovou vodou.

Používanie obojku
Zapnutie obojku
Zatlačte a uvoľnite tlačidlo programu. LED kontrolka bude
blikať na zeleno podľa zvoleného programu (tabuľka).
Vypnutie obojku
Zatlačte a držte tlačidlo programu
4-5 sekúnd. LED
kontrolka bude blikať na červeno 5x (oznamuje, že obojok sa
vypína). Ak obojok nepoužívate, otočte baterku do pozície
vypnuté.
Zmena programu

Poznámka: Vždy začínajte s programom nastaveným na
Nízkej úrovni korekcie a zvýšte túto úroveň len ak pes na
obojok nereaguje.
Zatlačte a držte tlačidlo programu 2-3 sekundy a následne
tlačidlo uvoľnite. Obojok postúpi do ďalšej úrovne programu
a LED bude blikať podľa nasledujúcej tabuľky.
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Program

LED farba

Baterka

LED funkcia

Úroveň
statickej
korekcie

Obojok bol
zapnutý
pomocou tlačidla
programu

Zelená

-

Svetlo bliká 1-3x
podľa zvoleného
programu

-

Obojok bol
vypnutý
pomocou tlačidla
programu

Červená

-

Svetlo bliká 5x

-

Obojok je
zapnutý

Červená

Nízka

Svetlo bliká 3x
každých 5
sekúnd

-

Program Nízkej
korekcie

Zelená

Dobrá

Svetlo bliká 1x
každých 5
sekúnd

1-6

Program

Zelená

Dobrá

Svetlo bliká 2x
každých 5
sekúnd

7-12

Program Vysokej
korekcie

Zelená

Dobrá

Svetlo bliká 3x
každých 5
sekúnd

13-18

Obojok vysiela
statickú korekciu

Červená

-

Svetlo svieti
nepretržite

-

Program Test

Oranžová

-

Svetlo svieti
nepretržite

-

Strednej korekcie
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Čo očakávať počas nosenia obojku
Dôležité: nenechajte psa osamote, keď po prvý krát dostane
korekciu.
Nasaďte psovi obojok a počkajte v jeho blízkosti pokiaľ
začne štekať. Väčšina psov veľmi rýchlo pochopí, že obojok
vysiela korekciu pri ich štekaní a tak obmedzia štekanie. Pri
prvej korekcii sa môže stať, že pes začne štekať ešte viac
keďže korekcia je dosť zarážajúca.
Veľmi ojedinele sa môže stať, že sa pes dostane do cyklu
štek-korekcia-štek-korekcia. Ak sa to stane, príjemným
hlasom psa upokojte. S upokojením pes prestane pociťovať
korekciu. Pes pochopí, že ak bude ticho, korekciu
nedostane. Takáto reakcia je veľmi ojedinelá, ale ak nastane
tak väčšinou prvý krát keď pes obojok dostane.
Reakciu na obojok si všimnete počas prvých 2 až 3 dní
nosenia obojku. Treba si uvedomiť, že tréningový proces sa
ešte neskončil. Psy majú tendenciu „testovať“ obojok počas
druhého týždňa nosenia obojku. Všimnete si, že sa váš pes
pokúša možno štekať o niečo viac. Ak sa to stane,
nenechajte sa odradiť a nemeňte spôsob používania obojku.
Založte psovi obojok vždy keď si neželáte, aby štekal. Ak
tak neurobíte, najmä na začiatku tréningu, pes sa bude
snažiť vrátiť ku štekaniu.
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Testovanie obojku
Pomocou nastavenia obojku do programu TEST môžete
overiť jeho správne fungovanie.
1. Pomocou tlačidla programu nastavte obojok do
programu Vysokej korekcie (tabuľka).
2. Zatlačte a držte tlačidlo programu 2-3 sekundy. LED
kontrolka sa zapne a bude svietiť nepretržite
oranžovou farbou. Uvoľnite tlačidlo.
3. Uchopte obojok za remienok tak, aby ste videli LED
kontrolku. Obojok držte vo vzdialenosti 15-25 cm od
úst.
4. Na aktiváciu obojku hlasne vyslovte slovo TEST.
5. LED kontrolka by mala zablikať 3x a oznámiť správnu
funkčnosť obojku.
6. Ak sa LED kontrolka nezapne, uistite sa, že je
v obojku správne založená baterka. Ak obojok stále
nebliká, kontaktujte zákaznícke centrum alebo vášho
predajcu.
7. Nastavte obojok do programu Nízkej korekcie
zatlačením a držaním tlačidla programu po dobu 2-3
sekúnd. LED kontrolka bude blikať zelenou farbou 1x
každých 5 sekúnd. Poznámka: Ak obojok vypnete keď

je stále v programe Test sám sa automaticky pri
následnom zapnutí nastaví na program Nízkej
korekcie.

Poznámka: Program TEST nie je určený na bežnú
prevádzku obojku.
Ak nasadíte psovi obojok keď je
v programe Test, môžu sa spúšťať falošné korekcie a môže
sa výrazne znížiť životnosť baterky.
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OTÁZKY / ODPOVEDE
Prestane môj pes
štekať úplne?

Obojok proti štekaniu NoBark 18R
dokáže efektívne eliminovať štekot
skoro úplne. Mal by sa však používať
iba v čase, kedy si neželáte, aby
pes štekal.

Aktivuje obojok aj
štekot iného psa?

Nie.

Je obojok humánny?
Je obojok vodotesný?
Môžem na obojok založiť
vôdzku?
Môžu obojok používať
všetky rasy psov?
Môže môj pes nosiť obojok
stále?

Môj pes na obojok nereaguje

Áno. Obojok je určený na získanie
pozornosti a nie na to, aby bol pes
potrestaný.
Áno.
Nie.
Áno. Obojok je bezpečný a efektívny
pre všetky rasy od 3,6 kg. Obojok by
sa mal začať používať až po dosiahnutí
6 mesiacov veku zvieraťa.
Nie. Odporúčame, aby ste obojok
používali iba keď je to nutné a nie viac
ako na 12 hodín nepretržite.
Prekontrolujte správne nasadenie obojku
podľa tejto príručky. Ak je to potrebné,
ostrihajte psovi srsť.
Ak obojok stále nefunguje skúste dobiť
baterku.
Ak obojok nefunguje obráťte sa na
vášho predajcu alebo na
www.petpark.sk
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1. Podmienky používania výrobku
Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými
podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním
tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.
2. Správne používanie výrobku
Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí
správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby
sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6
kg alebo na agresívne psy. Ak si nie ste istí povahou vášho psa,
požiadajte o konzultáciu vášho veterinára alebo autorizovaného
trénera psov.
Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa
pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených
ako „Dôležité“.
3. Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku
Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na
spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané
účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej
krajiny.
4. Zodpovednosť za škodu
Spoločnosť Radio Systems Corporation nie je a nebude zodpovedná
za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním
tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené
s používaním tohto produktu.
5. Zmeny podmienok
Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na
zmeny uvedených podmienok používania výrobku.
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Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia
s nízkym napätím . Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny.
Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou
Radio Systems Corporation® sú v rozpore s EÚ nariadením a používateľovi môže byť zakázané používanie
výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.
Viac na www.sportdog.com/eu_docs.php

Zariadenie je nutné recyklovať.

Pozrite si stranu 2 pre ďalšie dôležité informácie ohľadom manipulácie s batériami.
Tento systém funguje na 1x 6V, 220 mAh Lítiovú batériu. Vymieňajte batérie len za originálne batérie po
konzultácii so zákazníckym oddelením.
Tento výrobok je chránený nasledovnými patentmi:

U.S. čísla patentov: D515,027; 6,921,089; 5,927,233
Záručná lehota je 36mesiacov od dátumu predaja:
Dátum predaja:

Servisné stredisko a distribútor pre SR
blue gray, s.r.o. / Kremnička 47/A

info@petpark.sk

97405 Banská Bystrica

+421 48 38 10311 / +421 (0) 918 754 247

SLOVENSKO

©2013 RADIO SYSTEMS CORPORATION
Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA • 865.777.5404
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353 (0)942 1811
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SportDOG® NoBark™ 18
Obojek proti štěkání
CZ
Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali značku SportDOG®. Při
správném používání vám zařízení pomůže trénovat psa
efektivně a bezpečně. Před tréninkem si pozorně přečtěte
tuto uživatelskou příručku .
Tento produkt je chráněn zárukou, která se ale nevztahuje
na manuální poškození zařízení způsobené nesprávným
používáním,
mechanickým
poškozením,
ztrátou,
poškozením psem apod.
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Dôležité upozornenia:

Symbol, který varuje před nebezpečím možných úrazů .
Řiďte se bezpečnostními pokyny v této uživatelské
příručce.
Symbol varuje před nebezpečím , kterému pokud se
nevyhnete , může způsobit smrt nebo vážný úraz .

Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se
nevyhnete, může způsobit úraz zvířete.
Symbol, který se používá k seznámení se správnými
praktikami a není spojen s možností úrazu.

•

Nevhodné na použití pro agresivní psy! Nepoužívejte tento produkt pokud váš
pes je, nebo má sklon k agresi. Agresivní psy mohou způsobit majitelům vážné
poranění či smrt . Pokud si nejste jisti, zda je váš pes agresivní, konzultujte tuto
situaci s veterinářem nebo profesionálními trenéry psů .

Možnost poranění kůže psa! Vždy postupujte podle této uživatelské příručky.
Správné nasazení obojku je důležité. Obojek, který pes nosí příliš dlouho na krku
nebo nesprávně, příliš těsné založení obojku na krk psa může psovi způsobit
poranění kůže. Při používání obojku postupujte následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pes by neměl nosit obojek více než 12 hodin během jednoho dne.
Pokud je to možné, přizpůsobte obojek psovi na krku každou 1-2 hod.
Ujistěte se - podle návodu v této příručce - že obojek není nasazen na krku příliš
těsně.
Nikdy na elektronický obojek nezakládejte vodítko!
Pokud používáte k vodítku jiný nekovový obojek, ujistěte se, že netaháte i
kontaktní kolíky obojku.
Týdně myjte psovi kůži na krku teplou vodou / navlhčeným hadříkem.
Denně psovi kontrolujte kůži na místě kontaktu s kolíky korekce.
Pokud je kůže na krku psa podrážděná, nepoužívejte obojek dokud se kůže
nezahojí.
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Jak obojok funguje
SportDOG® NoBark ™ 18 je vhodný pro každého psa s
váhou od 3,6kg.
Patentovaný senzorový systém zajišťuje nejmodernější
techniku detekce štěkání. Statická korekce je vyslána pouze
pokud obojek zachytí vibrace z hlasivek ai zvuk při štěkání.
Jiné zvuky z okolí obojek neaktivuje.
Obojek disponuje třemi volitelnými úrovněmi pro nastavení
síly statické korekce - impulsu ( Nízká , Střední , Vysoká ) a
každá úroveň má celkem 6 stupňů síly korekce. V každé
úrovni obojek vždy začne vysílat korekce od nejslabší
úrovně 1 až po nejsilnější úroveň 6 pokud pes zaštěká po
vyslané korekci do 30 sekund. Pokud pes nezaštěká po
dobu více než 30 sekund, obojek automaticky provede reset.
Při další aktivaci obojek opět začne vysílat korekci od
nejslabší po nejsilnější úroveň.
Důležité: bezpečnostní pojistka se aktivuje, pokud pes štěká
více než 15x za 50 sekund. Obojek se automaticky vypne na
3 minuty.
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Důležitá upozornění
 Nepoužívejte obojek proti štěkání
s
žádným
jiným
obojkem,
visačkami nebo jinými věcmi,
které by mohly zapříčinit spuštění
falešného signálu korekce.
 Během nošení obojku může pes
nosit postroj s vodítkem, na které
se mohou dočasně připojit
licenční lístky.
 Složte obojek proti štěkání dolů,
pokud se psem jdete hrát. Hraní u
psa může vyvolat štěkání a
později si může zvyknout na
spojování hry s korekcí.
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Základní pojmy
Tlačidlo programu: Nastavuje program, používá se i jako
tlačítko zapnutí a vypnutí obojku.
Zvukový senzor: Zachycuje štěkání a používá se na aktivaci
obojku.
Kontaktní kolíky: Vysílají statickou korekci.
Vibrační senzor: Zachycuje vibrace při štěkání.

kontaktní kolíky

vibrační senzor
tlačidlo programu

LED kontrolka

vibračný senzor

zvukový senzor
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Založení baterky
Obojek využívá vyměnitelnou 6V baterku typ PetSafe RFA 67D - 11. Tato baterka je navržena tak, aby se zkrátil čas
potřebný na její vyměněnu, a aby se zvýšila její odolnost
vůči vlhkosti.
Vložení baterky:
Srovnejte symbol šipky baterky se
symbolem trianglu na obojku a
následně mincí v drážce pootočte
baterku do pozice v rovině se
symbolem zámku na obojku
Srovnejte symbol šipky baterky se
symbolem trianglu na obojku a
následně mincí v drážce pootočte
baterku do pozice v rovině se
symbolem zámku na obojku
Zarovnajte symbol šípky baterky so symbolom trianglu na
obojku a následne mincou v drážke pootočte baterku do
pozície zarovno so symbolom zámku na obojku.

Používajte na výmenu len baterku typu PetSafe RFA-67D-11. Ak sa na
výmenu použije nesprávny typ baterky, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Baterku neotvárajte a likvidujte v súlade so zákonom vo vašej krajine.
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Nasazení obojku
Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní
funkčnost zařízení.
Pri nasadzovaní obojku
dodržujte následující zásad:
1. Začněte v pohodlném postoji psa.
2. Umístěte obojek na krku psa blízko
uší. Umístěte senzorové kolíky v centru
hrdla tak, aby se dotýkaly kůže.
3. Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi
obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné, ale ne příliš
těsné.
4. Nechte obojek psovi několik minut, pak opět přezkoušejte
sevření obojku. Opakujte to znovu když si pes trošku na
obojek zvykne.
Důležité upozornění:
• Vždy přezkoušejte sevření
obojku tak, že vsunete prst mezi
obojek a krk psa. Sevření by
mělo být pevné ale ne příliš
těsné.
• Denně kontrolujte kůži psa, zda se mu nezačervenala od
nošení senzorových kolíků. Pokud ano, přestaňte obojek
používat na 48 hodin a opět překontrolujte. Pokud se
zarudnutí nezmírnilo, navštivte veterináře.
• Myjte kolíky korekce jakož i srst psa min. 1x týdně teplo ,
mýdlovou vodou
.
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Používání obojku
Zapnutí obojku
Zatlačte a uvolněte tlačítko programu. LED kontrolka bude
blikat zeleně podle zvoleného programu (tabulka).
Vypnutí obojku
Zatlačte a držte tlačítko programu 4-5 sekund. LED kontrolka
bude blikat červeně 5x (oznamuje, že obojek se vypíná).
Pokud obojek nepoužíváte, otočte baterku do pozice
vypnuto.
Změna programu
Poznámka: Vždy začínejte s programem nastaveným na
Nízké úrovni korekce a zvyšte tuto úroveň pouze pokud pes
na obojek nereaguje.
Zatlačte a držte tlačítko programu 2-3 sekundy a následně
tlačítko uvolněte. Obojek postoupí do další úrovně programu
a LED bude blikat podle následující tabulky .
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Úroveň
Program

LED farba

Baterka

LED funkce

statické
korekce

Obojek byl
zapnut pomocí

Světlo bliká 1-3x
Zelená

-

tlačítka programu

podľa zvoleného

-

programu

Obojek byl
vypnut pomocí

Červená

-

Světlo bliká 5x

-

tlačítka programu
Obojek je
zapnutý
Program Nízké
korekce

Světlo bliká 3x
Červená

Nízká

každých 5

-

sekúnd
Světlo bliká 1x
Zelená

Dobrá

každých 5

1-6

sekund
Světlo bliká 2x

Program Střední

Zelená

Dobrá

korekce
Program Vysoké
korekce
Obojek vysílá
statickú korekci
Program Test

každých 5

7-12

sekund
Světlo bliká 3x
Zelená

Dobrá

každých 5

13-18

sekund
Červená

-

Oranžová

-

Světlo svítí
nepretržite
Světlo svítí
nepretržite

-
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Co očekávat během nošení obojku
Důležité: nenechte psa o samotě, když poprvé dostane
korekci.
Nasaďte psovi obojek a počkejte v jeho blízkosti pokud
začne štěkat. Většina psů velmi rychle pochopí, že obojek
vysílá korekci při jejich štěkání a tak omezí štěkání. Při první
korekci se může stát, že pes začne štěkat ještě více protože
korekce je dost zarážející.
Velmi ojediněle se může stát, že se pes dostane do cyklu
štěk-korekce-štěk-korekce. Pokud se to stane, příjemným
hlasem psa uklidněte. S zklidněním pes přestane pociťovat
korekci. Pes pochopí, že pokud bude ticho, korekci
nedostane. Taková reakce je velmi ojedinělá, ale pokud
nastane tak většinou poprvé když pes obojek dostane.
Reakci na obojek si všimnete během prvních 2 až 3 dnů
nošení obojku. Je třeba si uvědomit, že tréninkový proces se
ještě neskončil. Psi mají tendenci "testovat" obojek během
druhého týdne nošení obojku. Všimnete si, že se váš pes
pokouší možná štěkat o něco víc. Pokud se to stane,
nenechte se odradit a neměňte způsob používání obojku.
Založte psovi obojek vždy když si nepřejete, aby štěkal.
Pokud tak neučiníte, zejména na začátku tréninku, pes se
bude snažit vrátit ke štěkání.
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Testování obojku
Pomocí nastavení obojku do programu TEST můžete ověřit
jeho správné fungování.
1. Pomocí tlačítka programu nastavte obojek do
programu Vysoké korekce (tabulka).
2. Zatlačte a držte tlačítko programu 2-3 sekundy. LED
kontrolka se zapne a bude svítit nepřetržitě
oranžovou barvou. Uvolněte tlačítko.
3. Uchopte obojek za řemínek tak, abyste viděli LED
kontrolku. Obojek držte ve vzdálenosti 15-25 cm od
úst.
4. Na aktivaci obojku hlasitě vyslovte slovo TEST.
5. LED kontrolka by měla zablikat 3x a oznámit
správnou funkčnost obojku.
6. Pokud se LED kontrolka nezapne, ujistěte se, že je v
obojku správně založena baterka. Pokud obojek stále
nebliká, kontaktujte zákaznické centrum nebo vašeho
prodejce.
7. Nastavte obojek do programu Nízké korekce
zatlačením a držením tlačítka programu po dobu 2-3
sekund. LED kontrolka bude blikat zelenou barvou 1x
každých 5 sekund. Poznámka: Pokud obojek vypnete
když je stále v programu Test sám se automaticky při
následném zapnutí nastaví na program Nízké
korekce.
Poznámka: Program TEST není určen pro běžný provoz
obojku. Pokud nasadíte psovi obojek když je v programu
Test, mohou se spouštět falešné korekce a může se výrazně
snížit životnost baterky.

25

www.petpark.sk
OTÁZKY / ODPOVEDE
Přestane můj pes

Obojek proti štěkání NoBark 18R

štěkat úplně?

dokáže efektivně eliminovat štěkot
skoro úplně. Měl by se však používat
pouze v době, kdy si nepřejete, aby
pes štěkal.

Aktivuje obojek i

Ne..

štěkot jiného psa?
Je obojek humánní?

Ano. Obojek je určen k získání
pozornosti a ne na to, aby byl pes potrestán.

Je obojok vodotesný?

Ano.

Mohu na obojek založit vodítko?

Ne.

Mohou obojek používat

Ano. Obojek je bezpečný a efektivní

všechny rasy psů?

pro všechny rasy od 3,6kg . obojek by
se měl začít používat až po dosažení
6 měsíců věku zvířete .

Může můj pes nosit obojek
neustále?

Ne . Doporučujeme, abyste obojek
používali pouze když je to nutné a ne více
jak na 12 hodin nepřetržitě.

Můj pes na obojek nereaguje

Překontrolujte správné nasazení obojku podle této
příručky. Pokud je to nutné , ostříhejte psovi srst .
Pokud obojek stále nefunguje zkuste dobít baterk .
Pokud obojek nefunguje, obraťte se na
vašeho prodejce.
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Podmínky užívání výrobku
Tento výrobek lze používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami
používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte
souhlas s uvedenými podmínkami.
1. Správné používání výrobku
Tento výrobek je určen pro trénink psů. Tento výrobek nemusí správně
fungovat na výcvik některých povah psů. Doporučujeme, aby se tento
výrobek používán pro trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na
agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o
konzultaci vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů.
Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této
uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".
2. Zákaz nezákonného a zakázaného užívání výrobku
Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci
bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může
to znamenat přestupek vůči zákonům dané země.
3. Odpovědnost za škodu
Společnost Radio Systems Corporation není a nebude zodpovědná za
žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto
produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním
tohoto produktu.
4. Změny podmínek
Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny
uvedených podmínek užívání výrobku.
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Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení s
nízkým napětím . Chcete-li zařízení používat mimo zemí EU , je třeba zjistit normy dané země .
Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení , které nebyly přímo schválené společností Radio
Systems Corporation® jsou v rozporu s EU nařízením a uživateli může být zakázáno používání výrobku
a také může být zrušena záruka výrobku .
Viac na www.sportdog.com/eu_docs.php

Zařízení je nutné recyklovat.

Viz stranu 16 pro další důležité informace ohledně manipulace s bateriemi.
Tento systém funguje na 1x 6V , 220 mAh Lithiovou baterii. Vyměňujte baterie pouze za originální
baterie po konzultaci se zákaznickým oddělení .
Tento výrobek je chráněn následujícími patenty :
U.S. čísla patentů : D515,027 ; 6,921,089 ; 5,927,233
Záruční lhůta je 3 roky od data prodeje :
Datum prodeje :

28

