UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETRAINER 856

FUNKCE:
●
●
●
●
●

Vyměnitelná 3V baterie (označení CR2450)
Kompletně vodotěsný a ponořitelný do 1 metru
Korekce: zvuk, vibrace, impuls, zvuk+impuls, zvuk+vibrace
Vhodný pro všechny plemena psů od 10 do 90kg
Podsvícený LCD displej - ukazatel síly korekce, stavu baterie a ukazatel zvolené
funkce

OBSAH BALENÍ:
●
●
●
●
●

Přijímač
Nastavitelný obojek
Náhradní gumové nástavce
Testovací výbojka
Návod

BEZPEČNOST:

●
●
●
●

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění
obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod.
Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či
podráždění. Popřípadě se poraďte se svým veterinářem.
Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné
doporučení pro všechny obojky i neelektrické).
Jelikož je obojek vybaven mikrofonem, je nutné minimalizovat ostatní rušivé elementy,
aby nedocházelo k nechtěnému spouštění korekce.

PŘÍPRAVA OBOJKU:

●
●
●
●

●
●

Stiskněte tlačítko pro zapnutí obojku a podržte 2 sekundy
Pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí vyberte korekci kterou chcete použít
Tlačítkem intensity nastavíte úroveň impulsu a vibrace od 0-do 9
Vyzkoušejte správnou funkci obojku tak, že silněji fouknete mezi elektrody. Zde je
umístěn mikrofon, který štěkot snímá. Pomocí přiložené testovací diody vyzkoušejte
správnou funkčnost el. výboje. Diodu přiložte k elektrodám a opět foukněte. Při el.
výboji se dioda rozsvítí. Pokud chcete využít pouze vibrace nebo pouze el. impulz,
nastavte úroveň na hodnotu 0, tím vždy můžete jednu z funkcí vyřadit.
Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte
dle obvodu krku psa.
Sledujte psovi reakce a v případě nutnosti upravte citlivost na štěkot.

VLOŽENÍ BATERIE DO OBOJKU:

●
●
●

Odšroubujte kryt baterie pomocí mince
Vložte baterii a dbejte přitom na polaritu vyznačenou po obojkem
Utáhněte kryt. Pokud zazní pípnutí je to znamení, že je obojek připraven k použití. V
případě, že žádný zvuk neuslyšíte, vyjměte baterii ihned ven. Před novým pokusem
zkuste zkontrolovat polaritu.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106 Email: info@elektro-obojky.cz

