Technická podpora

Pokud Váš produkt nefunguje jak by měl, doporučujeme přečíst si tohoto průvodce
řešením problémů a zjistit jak jde problém vyřešit.

Informace o produktu
Red mark:
místo kde se nachází
On/Off
magnet

Kontrolka:
kontrolka pro signál
+ životnost baterie

Elektrody
(krátké nebo dlouhé)

Trvalý
impuls
úroveň 1

Zvukový signál

Trvalý
impuls
úroveň 2

Kontrolka:
On/Off
indikátor
+ radiový příjem
+ životnost baterie

Trvalý
impuls
úroveň 3

Trvalý
impuls
úroveň 4

Trvalý
impuls
úroveň 5
Red mark:

Polarita « - »
baterie

Polarita « + »
baterie

Oblast kde se nachází magnet,
kterým lze zapínat/vypínat obojek a
naprogramovat ho s dálkovým
ovladačem

Kryt
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Kontrola stavu baterie dálkového ovladače.
Chcete-li zkontrolovat stav baterie, pozorujte kontrolku umístěnou na přední straně
dálkového ovladače. V případě, že bliká zeleně 3 krát při stisknutí tlačítka, baterie je slabá.
Vyměňte slabou baterii za novou stejného typu (lithium-3-V CR2430) věnujte pozornost
polaritě vyznačené na krytu baterie.
Po vložení nové baterie, zkontrolujte dálkový ovladač stisknutím tlačítka:
 Pokud zelená kontrolka umístěná na přední straně bliká, je baterie správně
vložena.
 Pokud indikátor nesvítí, vyjměte baterii a zkontrolujte polaritu než baterii znovu
vložíte.
Výkon (rádio rozsah) dálkového ovládání se může zhoršit pokud je baterie slabá/vybitá.
NUM’AXES doporučuje používat stený typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově
zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s
Vaším zařízením.
Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM’AXES nebo Vašeho distributora.
Kontrola stavu baterie obojku.
Pro kontrolu stavubaterie, sledujte On/Off kontrolku umístěnou na přední straně obojku:
 dostatečně nabitá baterie: pomalu bliká zeleně
 slabá baterie: rychle bliká červeně
Vyměňte slabou baterii za novou stejného typu (lithium-3-V CR2) věnujte pozornost
polaritě vyznačené na krytu baterie.
Při vkládání baterie, se ozve zvukový signál indikující správnou instalaci baterie. Pokud
neuslyšíte žádné pípnutí po vložení baterie, okamžitě ji vyjměte. Zkontrolujte polaritu než
ji znovu uložíte.
NUM’AXES doporučuje používat stený typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově
zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s
Vaším zařízením.
Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM’AXES nebo Vašeho distributora
Zkontrolujte zda-li produkt správně funguje.
Zkontrolovat jestli Váš produkt funguje můžete kdykoliv, stačí učinit nasledovné:
 Před tím, než tak uděláte ujistěte se, že je přijímací obojek vypnutý (kontrolka
nesvítí).
 K oběma elektrodám připojte vývody testovací výbojky (povolte elektrody, vložte pod
ně drátky výbojky a opět přitáhněte).


Zapněte obojek a ovladač.

 Stiskem tlačítek 1, 2, 3,4 nebo 5, bude výbojka svítit více nebo méně podle
nastavené úrovně.


Při stisku

, musí obojek vydat pípavý zvuk.

 Před tím, než odpojíte testovací výbojku, ujistěte se, že je obojek vypnutý
(kontrolkanesvítí).

www.numaxes.com

2/5

CANICOM 200 First technical support

Obnovení kódování mezi dálkovým ovladačem a přijímacím obojkem.
Radiové kódování umožňuje vysílači (dálk. ovladač) pracovat s přijímačem (obojek). Pro
obnovení kódování mezi těmito dvěma zařízenímí, pokračujte takto:


Dálkový ovladač musí být připraven k použití (baterie na místě).



Přijímací obojek musí být vypnutý (kontrolka nesvítí).

 Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a
držte po dobu 6 vteřin (obrázek dole). Kontrolka na obojku svítí zeleně poté
začneblikat červeně.


Odložte ovladač od obojku.

 Stisknutím
na ovladači.
synchronizován s ovladačem.

Uslyšíte pípnutí;

to znamená, že obojek je

Obojek může být překódován neomezeně, buď stejným ovladačem, nebo jiným z řady CANICOM.

Přiložte tyto dvě místa k
sobě na dobu 6 sec

Re-inicializace obojku (reset).
Při restartu postupujte takto:
 Odšroubujte 4 šrouby z krytu na baterie a
vyndejte baterii.
 Kovým nástrojem (př. nůžky), spojte dva
konce podpory pro baterii na přibližně 2sec.
 Vložte baterii zpět
(musíte slyšet jedno
pípnutí, jako důkaz , že baterie je správně
vložena).

Reset: connect
the 2 battery
supports

 Zkontrolujte produkt neonovou výbojkou
(viz.“Zkontrolujte
zda-li
produkt
správně
funguje”).

Kontrola usazení řemínku.
Řemínek by měl být upraven tak, aby elektrody přicházely přímo do styku s kůží psa za
účelem zajištění dobrého přenosu impulsů.
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 Pokud je řemínek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a
opakované tření může dráždit kůži Vašeho psa. Kromě toho nebude obojek řádně
fungovat.


Pokud je řemínek příliš těsný, pes bude mít potíže s dýcháním.

Řemínek je správně nastaven, když můžete vložit dva prsty mezi řemínek a krk svého psa.
Zkontrolujte zda-li používáte správnou délku elektrod.
Jsou dodávány dvě řady elektrod. Délka elektrod, musí být dostatečná, aby byl dobrý kontakt
s kůži psa, který je nezbytný pro správné fungování výrobku.
Pokud máte dlouhosrstého psa a elektrody zabudované do obojku v továrně nejsou
dostačující, vyměnte je za delší dodané s produktem.
Přiměřené ruční dotažení postačí. Nepoužívejte klíč k utažení nebo uvolnění elektrod;
mohlo by to poškodit komponenty pod krytem.
Pokud je to nezbytné ostříhejte chlupy na
krku psa.
Pravidelná údržba.
 Nepoužívejte těkavé látky, jako rozpouštědlo nebo benzen k čištění produktu.
Použijte jemný hadřík navlhčený vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem.


Řemínek můžete umýt mýdlovou vodou.

 V zájmu zachování vodotěsnosti doporučujeme výměnu těsnění obojku jednou
ročně.
 Pokud nepoužíváte produkt 3 měsíců nebo déle, vyjměte baterii z obojku a dálkového
ovladače.


Nikdy nenechávejte vybitou baterii v obojku nebo v dálkovém ovladači.
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V případě, že problém nelze opravit pomocí
uvedených kroků, neváhejte kontaktovat NUM’AXES.
Při volání budete potřebovat tyto údaje:
 Model Vašeho produktu (př. CANICOM 200)
 sériové číslo (uvedeno na značce produktu)
 Váš produkt poblíž
NUM’AXES
ZAC des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
BP 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCE
Monday - Friday: 9h-12h / 14h-18h
 +33 (0)2 38 63 03 84
Fax +33 (0)2 38 63 31 00
You can also contact us at
internatianalsales@numaxes.com
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