Návod na použitie
Návod k použití
Prečítajte si tento návod na použitie pred používaním výrobku.
Přečtěte si tento návod k použití před použitím výrobku.

Spoločnosť Radio Systems Corporation a akákoľvek iná pridružená spoločnosť alebo značka
spoločnosti Radio Systems Corporation sa môžu ďalej označovať ako „my“ alebo “nás”.

Dôležitá bezpečnostná informácia. Vysvetlenie výstražných symbolov a
oznamov uvedených v tomto návode na použitie.
Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Používa sa na upozornenie na potenciálne
nebezpečenstvo zranenia osôb. Dodržiavajte inštrukcie nasledujúce za týmto
symbolom, aby ste predišli možnému zraneniu alebo smrti.
VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by
mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE, ktoré sa používa bez symbolu bezpečnostnej výstrahy,
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok zranenie vášho psa.

WARNING
• Nepoužívajte pri agresívnych psoch. Nepoužívajte tento výrobok, ak je váš pes agresívny alebo
ak je váš pes náchylný na agresívne správanie. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenie
alebo dokonca smrť majiteľovi a iným. Ak si nie ste istí, či je tento produkt vhodný pre vášho
psa, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára ale bo certifikovaného trénera.
• Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
• Nepoužívajte spolu štandardné, alkalické alebo dobíjateľné batérie.
• Nepoužívajte dobíjateľné batérie.
• Vybité batérie by ste mali okamžite odstrániť. Vybité batérie neodhadzujte do domového odpadu.

Prečítajte si a postupujte podľa pokynov v tomto návode. Dôležité je správne nasadenie obojka. Obojok nosený
príliš dlho alebo príliš pevne na krku zvieraťa môže spôsobiť poškodenie kože - od sčervenania až po tlakové
vredy; tento stav sa bežne nazýva preležaniny alebo dekubity.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nenechávajte obojok na krku psa dlhšie ako 12 hodín denne.
Ak je to možné, zmeňte polohu obojka na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
Skontrolujte upevnenie, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v návode.
K obojku nikdy nepripájajte vodítko/a, štítky alebo iné predmety; spôsobí to nadmerný tlak na kontaktné
miesta.
Ak používate samostatný obojok pre vodítko/a a / alebo štítky, nevyvíjajte tlak na elektronický obojok.
Pred hrou so psom odstráňte obojok. Táto aktivita môže spôsobiť štekanie vášho psa, čo by mohlo viesť k
tomu, že si hru spojí s korekciou správania.
Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kontaktné body obojka navlhčenou utierkou. Pred dotykom s
kontaktnými bodmi obojok vypnite. Pred výmenou obojka sa uistite, že je krk psa úplne suchý.
Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či nevykazuje vyrážky alebo bolesť.
Ak sa objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte používať obojok kým sa koža nezahojí.
Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, navštívte svojho veterinárneho lekára.

Ďalšie informácie o vredoch a tlakovej nekróze nájdete v časti Podpora pre reguláciu štekania psov na adrese
www.sportdog.com.
Tieto kroky pomôžu udržať vášho psa v bezpečí a pohodlí. Milióny psov sa cítia komfortne, zatiaľ čo nosia časti
obojka z nehrdzavejúcej ocele. Niektorí psi sú citliví na kontaktný tlak. Po určitom čase môžete zistiť, že váš pes
je voči obojku veľmi priateľský a tolerantný. Vtedy môžete niektoré z týchto opatrení zmierniť. Je dôležité
pokračovať v každodenných kontrolách kontaktnej oblasti. Ak sa objaví začervenanie alebo vredy, prestaňte ho
používať, kým sa pokožka úplne nezahojí.
• Možno budete musieť zastrihnúť srsť v oblasti kontaktných bodov alebo zmeniť na dlhšie kontaktné
body, aby ste zaistili konzistentný kontakt. Nikdy nehoľte krk psa; môže to viesť k vyrážke alebo
infekcii.
• Nemali by ste obojok uťahovať viac, ako sa vyžaduje pre správny kontakt. Príliš tesný obojok zvyšuje
riziko tlakovej nekrózy v kontaktnej oblasti.

Ďakujeme, že ste si vybrali vzdelávacie produkty SportDOG Brand®. Pri správnom používaní
produkt pomôže vášmu psovi trénovať efektívne a bezpečne. Pre zaistenie Vašej spokojnosti si
prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Ak máte otázky týkajúce sa prevádzky tohto
produktu, prečítajte si časté otázky a odpovede na ne v tejto príručke. Kontaktujte naše Centrum
starostlivosti o zákazníkov na čísle 1-800-732-0144, navštívte naše webové stránky na adrese
www.sportdog.com alebo si pozrite naše videá podpory na adrese www.youtube.com/
sportdogbrand.*
Ak chcete získať čo najvyššiu ochranu a jednoročnú záruku, zaregistrujte svoj produkt do 30 dní na
www.sportdog.com. Registráciou a uchovávaním účtenky získate úplnú záruku na produkt a ak budete
niekedy potrebovať kontaktovať Centrum starostlivosti o zákazníkov, budeme vám schopní pomôcť
rýchlejšie. Najdôležitejšie je, že vaše osobné informácie nebudú poskytnuté ani predané tretím stranám.
Kompletné informácie o záruke sú k dispozícii online na stránke www.sportdog.com/support/warranty.
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videá dostupné na www.youtube.com/sportdogbrand alebo na záložke VIDEOS každého produktu
na stránke sportdog.com

1-800-732-0144

OBSAH BALENIA
• SBC-8 Obojok
proti štekaniu
• Testovacie svetlo
• 3/32 Montážny
kľúč

AKO FUNGUJE OBOJOK
Obojok na kontrolu štekania SportDOG Brand® SBC-8 sa ukázal ako bezpečný, pohodlný a účinný pre psov
s hmotnosťou nad 8 libier. Obojok na kontrolu štekania využíva digitálnu technológiu na zabezpečenie
najspoľahlivejšej dostupnej detekcie štekania.
SBC-8 využíva progresívnu korekciu na prevenciu vášho psa pred štekaním. Korekcia začína na najnižšej
úrovni (1) a zvyšuje sa na ďalšiu úroveň (až do 8) zakaždým, keď váš pes zašteká do 30 sekúnd od
predchádzajúceho štekania. Ak váš pes do 30 sekúnd opäť nezašteká, korekcia sa nastaví na najnižšiu úroveň
(1).
POZNÁMKA: Ako vstavaná bezpečnostná funkcia - ak váš pes zašteká 15-krát alebo viackrát v priebehu 80
sekúnd, SBC-8 automaticky zastaví vysielanie statickej stimulácie na 30 sekúnd a potom obnoví normálnu
prevádzku.

SPORTDOG.COM
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TLAČIDLÁ

KONTAKTNÉ BODY

TLAČIDLO VYP/ZAP: Vypne/zapne obojok.
KONTAKTNÉ BODY: Vysielanie statickej
simulácie.

TLAČIDLO
VYP/ZAP

SVET.INDIKÁTOR Indikuje, či bola jednotka
zapnutá alebo vypnutá a slúži ako indikátor stavu
batérie.

SVET.INDIKÁTOR

KROK: 01

POUŽITIE OBOJKA PROTI ŠTEKANIU PO PRVÝ KRÁT

Pred prvým použitím SBC-8 sa uistite, že jednotka má dostatok kapacity na začatie prevádzky. Vaša jednotka
by mala byť dodaná s novou batériou a byť pripravená na použitie hneď po vybalení z krabice. Jednoducho
nasaďte obojok pomocou krokov uvedených na strane 9. Ak sa jednotka nezapne alebo ak je batéria takmer
vybitá (červená kontrolka bliká), je potrebné batériu vymeniť. Priemerná výdrž batérie je 200 hodín, v
závislosti od frekvencie štekania vášho psa.
Vďaka častejšiemu použitiu počas počiatočného výcviku vášho psa nemusí prvá batéria vydržať tak dlho. Ak
chcete predĺžiť výdrž batérie, vypnite SBC-8, ak sa nepoužíva.

INDIKÁTOR BATÉRIE

Po zapnutí jednotky a po 4 sekundách bude jednotka blikať a signalizovať stav batérie. Nasledujúca tabuľka
sumarizuje farby indikátorov a ich príslušné významy:

STAV JEDNOTKY

SVETELNÝ INDIKÁTOR

STAV BATÉRIE

Jednotka je zapnutá

Zelené svetlo bliká každé 4 sekundy
Červené svetlo bliká každé 4 sekundy

Dobrý

Jednotka je zapnutá
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Nízky

VÝMENA BATÉRIE:

1A

1. Odskrutkujte obe skrutky umiestnené na oboch
stranách kontaktných bodov pomocou priloženého
šesťhranného kľúča 3/32 (1A).
2. Odstráňte kryt batérie zatlačením na jednej strane
remienka obojku (1B). Úplné odstránenie jednotky
z obojka môže tento proces uľahčiť, ale nevyžaduje
sa.
3. Vyberte aktuálnu batériu (1C).
4. Vložte batériu 4L R44 presne podľa ikony batérie
zobrazenej na vnútornej strane jednotky.
5. Namontujte späť kryt batérií.
1B
6. Zaskrutkujte späť skrutky. Skrutky príliš neuťahujte.

POZNÁMKA: Náhradné batérie 4L R44 nájdete u
mnohých predajcov. K pôvodnému produktu bol
dodaný šesťhranný kľúč 3/32; Náhradnú súpravu je
však možné zakúpiť kontaktovaním zákazníckej
starostlivosti SportDOG®, ak je to potrebné.

1C

SPORTDOG.COM

7

KROK: 02
POUŽÍVANIE OBOJKA PROTI ŠTEKANIU
ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia (umiestnené medzi kontaktnými bodmi) asi jednu sekundu jednotka sa okamžite zapne, rovnako ako zaznie aj tón. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a na tri sekundy
podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia. Zaznie tón a jednotka sa vypne.

TESTOVACÍ REŽIM
POZNÁMKA: TESTOVACÍ REŽIM nie je funkčným režimom korekcie štekania pre psov a nemal by sa
používať na výcvik. Testovací režim slúži na testovanie statickej stimulácie, aby sa zaistila funkčnosť jednotky,
a mal by sa používať s dodávaným testovacím svetlom.

TABUĽKA TEST.REŽIMU
PREVÁDZ.REŽIM
INDIKÁTOR

ZVUKOVÝ SIGNÁL

TEST.REŽIM

Zapípa 8x, 1x pred každou stimuláciou

1.
2.
3.
4.

Svieti na červeno

Skontrolujte, či je jednotka vypnutá.
Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia / vypnutia na 5 sekúnd prejdete do testovacieho režimu.
Keď sa kontrolka rozsvieti na červeno, môžete tlačidlo zapnúť / vypnúť uvoľniť.
Jednotka teraz vydá zvukový signál, po ktorom nasleduje rýchly impulz statickej stimulácie, ktorý začína
úrovňou 1 a zvyšuje sa až na úroveň 8.

Počas tohto testovania sa nedotýkajte kontaktných bodov, aby ste nedostali statickú stimuláciu. Na
testovanie korekcie sa odporúča použiť testovací svetelný nástroj.
5. Na konci testu sa jednotka vypne, čo je indikované dlhým tónom a nepretržitým
červeným svetlom.
6. Jednotku znova zapnite pomocou tlačidla Zap / Vyp, aby ste obnovili normálnu
prevádzku.
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KROK: 03
UPEVNENIE OBOJKA PROTI ŠTEKANIU

DÔLEŽITÉ: Správne nasadenie a umiestnenie obojku na kontrolu štekania je dôležité pre efektívnu
prevádzku. Kontaktné miesta musia mať priamy kontakt s pokožkou vášho psa.

Na strane 3 nájdete Dôležité bezpečnostné informácie
Na zabezpečenie správneho nasadenia obojka postupujte podľa týchto krokov:
1. Skontrolujte, či je jednotka vypnutá.
2. Keď váš pes stojí(3A), centrujte obojok tak, aby sa
3A
3B
kontaktné body nachádzali pod krkom vášho psa a
dotýkali sa pokožky (3B). Ak má váš pes dlhú alebo silnú
srsť, máte dve možnosti na zabezpečenie trvalého
kontaktu: buď ostrihajte srsť okolo kontaktných bodov
alebo vymeňte za dlhšie kontaktné body, ktoré sú súčasťou
vášho produktu.
Poznámka: Pri zmene na dlhšie kontaktné body sa uistite, že sú pripojené o-kontakty.
3. Skontrolujte tesnosť obojka vložením jedného prsta medzi koniec kontaktného bodu a krk vášho psa.
Obojok by mal byť pohodlný, ale nie obmedzujúci.
4. Nechajte svojho psa nosiť obojok po dobu niekoľko minút a potom znovu skontrolujte, ako mu sedí.
Opäť skontrolujte, keď si váš pes zvykne na nosenie obojka.
Poznámka: Ak je to potrebné, môžete po správnom nasadení obojka odrezať nadbytočnú dĺžku obojka.

• Možno budete musieť zastrihnúť srsť v oblasti kontaktných miest. Nikdy nehoľte krk psa; môže to
viesť k vyrážke alebo infekcii.
• Nemali by ste obojok uťahovať viac, ako sa vyžaduje pre priamy kontakt. Príliš tesný obojok zvyšuje
riziko nekrózy tlaku v kontaktnej oblasti.

SPORTDOG.COM
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ČO OČAKÁVAŤ OD POUŽITIA OBOJKA PROTI ŠTEKANIU
DÔLEŽITÉ: Nenechávajte svojho psa samého, keď dostane niekoľkokrát statickú stimuláciu po prvý krát.
Umiestnite obojok správne na svojho psa a počkajte, kým nezašteká. Väčšina psov rýchlo pochopí, že
kontrolný obojok narušuje ich nutkanie štekať a uvoľnia sa a prestanú štekať. Pretože statická stimulácia
môže byť prekvapujúca alebo náhla, niektorí psi môžu pri počiatočnej korekcii štekať viac.
V zriedkavých prípadoch sa pes môže dostať do cyklu štekanie-stimulácia-štekanie-stimulácia. Ak sa tak
stane, upokojte svojho psa pokojnými, upokojujúcimi slovami. Keď sa váš pes uvoľní, pochopí, že ak
stíchne, nebude dostávať viac statickej stimulácie. Malé množstvo psov, ktorí prejavujú túto reakciu, ju
dostane iba pri prvom použití obojku na kontrolu štekania.
Mali by ste si všimnúť zníženie štekania vášho psa počas prvých pár dní, keď má na sebe kontrolný obojok.
V tejto chvíli je dôležité pamätať na to, že proces učenia ešte stále nie je dokončený. Psy „spracujú“ novú
skúsenosť s učením a zvýšia svoje pokusy o štekanie. K tomu zvyčajne dochádza počas druhého týždňa, keď
pes nosí obojok na kontrolu štekania. Ak k tomu dôjde, zostaňte dôslední a nemeňte používanie
kontrolného obojku. Obojok proti štekaniu musíte umiestniť na svojho psa v každej situácii, keď očakávate,
že bude ticho. Ak váš pes nemá obojok na kontrolu štekania, môže pokračovať v štekaní a jeho učenie by
nebolo úspešné.

PRÍSLUŠENSTVO

Ak si chcete kúpiť ďalšie príslušenstvo pre svoj produkt SportDOG Brand®, navštívte našu webovú
stránku www.sportdog.com, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníkov na čísle 1-800-732-0144
alebo navštívte predajcu vo vašom okolí.

10

1-800-732-0144

ČASTÉ OTÁZKY
Spustí štekanie iného psa
reakciu môjho obojku?

Nie.

Je obojok proti štekaniu
bezpečný a humánny?

Áno. Obojok proti štekaniu je navrhnutý tak, aby upútal
pozornosť vášho psa, nie aby ho potrestal. Počiatočná statická
stimulácia však môže vášho psa prekvapiť.

Bude obojok proti štekaniu
fungovať aj u môjho psa?

Obojok na kontrolu štekania je bezpečný a účinný pre všetky plemená a
veľkosti psov, hoci môže byť príliš veľký pre psov do 8 libier. Obojok by
sa mal používať iba u psov starších ako 6 mesiacov. Ak je váš pes
zranený alebo je jeho mobilita inak narušená, pred použitím sa obráťte
na svojho veterinárneho lekára alebo profesionálneho trénera.

Je možné, aby sa môj pes
naučil, že nebude štekať len
v momente, keď je zapnutý
obojok proti štekaniu?

Áno. Najlepšie sa to dosiahne umiestnením kontrolného obojka
na vášho psa iba v situáciách, keď ho nikdy nechcete nechať
štekať. Nikdy neumiestňujte kontrolný obojok na svojho psa v
situáciách, keď štekanie považujete za prijateľné.

Mám viac ako jedného psa, ale
iba jeden z nich má problémy so
štekaním. Spôsobí to problémy
medzi psami, ak budú spolu?

Nemalo by to byť problémom, najmä ak dodržiavate
postupy opísané v tejto príručke.

Je obojok odolný voči vode?

Áno. Je vodotesný a ponoriť ho možno až do 25 stôp.

Môžem na obojok pripojiť
vodítko/a?

Môže to viesť k prílišnému pritiahnutiu kontaktných bodov ku krku
vášho psa. Pripojte vodítko/a k samostatnému nekovovému obojku a
uistite sa, že ďalší obojok netlačí na kontaktné body.

Môžem nechať obojok psovi
neustále?

Nie. Nikdy nenechávajte kontrolný obojok proti štekaniu
zapnutý dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich hodín.

Čo mám robiť, ak krk môjho
psa začína červenieť a je
podráždený?

Tento stav je spôsobený tým, že kontaktné miesta dráždia pokožku. Na
niekoľko dní prestaňte používať obojok. Ak stav pretrváva dlhšie ako 48
hodín, navštívte svojho veterinára. Akonáhle sa pokožka vráti do normálu,
pokračujte v používaní a dôkladne monitorujte pokožku.

SPORTDOG.COM
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Môj pes neustále šteká
(nereaguje na statickú
stimuláciu)

• Upevnite obojok a / alebo zastrihnite srsť vášho psa, kde sa kontaktné body
dotýkajú jeho krku, aby sa zabezpečil dobrý kontakt s pokožkou
• Vymeňte batériu
• Vymeňte za dlhšie kontaktné body
• Ak váš pes stále nereaguje, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníkov

Podmienky používania a obmedzenie zodpovednosti
1. Podmienky používania

Používanie tohto produktu podlieha vášmu súhlasu bez zmeny podmienok a upozornení, ktoré sú pribalené k
tomuto produktu. Použitie tohto produktu vyžaduje súhlas so všetkými týmito zmluvnými podmienkami a
upozorneniami. Ak si neželáte akceptovať tieto podmienky a upozornenia, vráťte výrobok, nepoužitý, v
pôvodnom stave a balení a na svoje vlastné náklady a riziko v príslušnom mieste starostlivosti o zákazníka spolu
s dokladom o kúpe a my vám vrátime plnú sumu.

2. Adekvátne používanie

Správne používanie zahŕňa, bez obmedzenia, prečítanie celého návodu k produktu a všetky špecifické
bezpečnostné informácie. Špecifický temperament alebo veľkosť / hmotnosť vášho domáceho miláčika
nemusia byť pre tento produkt vhodné. Ak si nie ste istí, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, pred
použitím sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom alebo certifikovaným trénerom. V prípade výrobkov
používaných so psami, kde sa vyžaduje školenie, spoločnosť Radio Systems Corporation odporúča, aby sa
tieto výrobky nepoužívali, ak je váš miláčik agresívny a zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za určenie
vhodnosti v jednotlivých prípadoch.

3. Nezákonné alebo zakázané používanie

Tento produkt je určený na použitie iba s domácimi miláčikmi. Účelom tohto produktu nie je poškodiť, zraniť
alebo vyprovokovať. Neodporúčané použitie tohto produktu by mohlo mať za následok porušenie federálnych,
štátnych alebo miestnych zákonov.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Radio Systems Corporation ani žiadna z pridružených spoločností v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za
(i) akékoľvek priame, nepriame, represívne, náhodné, špeciálne alebo následné škody a / alebo (ii) akékoľvek
straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s používaním alebo nesprávnym používaním tohto
produktu. Kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť z používania tohto produktu v maximálnom možnom
rozsahu povolenom zákonom.

5. Úprava podmienok používania

Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo raz za čas zmeniť podmienky a upozornenia, ktorými sa tento
produkt riadi. Ak vám boli takéto zmeny oznámené pred použitím tohto produktu, sú pre vás záväzné, ako keby
boli časťou tohto dokumentu.
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FCC ZHODA

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1)
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté
rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B
podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred
škodlivým rušením v obytnej zóne. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú
energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri špecifickej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak dôjde k
rušeniu rádiového alebo televízneho príjmu, ktorý možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča
sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač
• Obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníka alebo skúseného rádio / TV technika pre viac
informácií.
UPOZORNENIE: Úpravy alebo zmeny tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou
Radio Systems Corporation®, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadení.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ
WARNING
Pozrite si Dôležité bezpečnostné informácie na strane 2 týkajúce sa batérie.
• V mnohých regiónoch je potrebný separovaný zber použitých batérií. Pred likvidáciou vybitých batérií
skontrolujte predpisy vo vašej oblasti.
• Na konci životnosti produktu sa obráťte na naše stredisko starostlivosti o zákazníkov na čísle 800 732
0144, aby ste dostali pokyny o správnej likvidácii jednotky. Nevyhadzujte zariadenie do domového ani
komunálneho odpadu.
Na konci životnosti produktu použite tieto pokyny na vybratie batérie pri konečnej likvidácii:
• Pomocou priloženého šesťhranného kľúča 3/32 odskrutkujte dve skrutky puzdra.
• Zložte zadný kryt.
• Vyberte použitú batériu.

Dôležitá recyklačná informácia
Rešpektujte predpisy týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení vo vašej krajine. Tento
produkt sa musí recyklovať. Na konci životnosti produktu ho neumiestňujte do normálneho systému
komunálneho odpadu. Skontrolujte predpisy vo vašej oblasti alebo ho vráťte na miesto, kde ste ho kúpili,
aby sme ho mohli umiestniť do nášho recyklačného systému. Ak tieto možnosti nie sú dostupné, požiadajte
o ďalšie informácie stredisko starostlivosti o zákazníkov.

SPORTDOG.COM
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Společnost Radio Systems Corporation a jakákoli jiná přidružená společnost nebo značka společnosti Radio
Systems Corporation mohou dále být použité jako "my" nebo "nás".

Důležitá bezpečnostní informace. Vysvětlení výstražných symbolů a
poznámek uvedených v tomto návodu k použití.
Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Používá se k upozornění na potenciální
nebezpečí zranění osob. Dodržujte instrukce následující za tímto symbolem,
abyste předešli možnému zranění nebo smrti.
VÝSTRAHA označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání,
by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ, které se používá bez symbolu bezpečnostní výstrahy, označuje
nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek zranění vašeho psa.

WARNING
• Nepoužívejte při agresivních psech. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní nebo
pokud je váš pes náchylný na agresivní chování. Agresivní psi mohou způsobit vážné zranění
nebo dokonce smrt majiteli a jiným. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho
psa, obraťte se na svého veterinárního lékaře anebo certifikovaného trenéra.
• Nepoužívejte spolu staré a nové baterie.
• Nepoužívejte spolu standardní, alkalické nebo dobíjecí baterie.
• Nepoužívejte dobíjecí baterie.
• Vybité baterie byste měli okamžitě odstranit. Vybité baterie neodhazujte do domovního odpadu.

Přečtěte si a postupujte podle pokynů v tomto návodu. Důležité je správné nasazení obojku. Obojek nošen
příliš dlouho nebo příliš pevně na krku zvířete může způsobit poškození kůže - od zčervenání až po tlakové
vředy; tento stav se běžně nazývá proleženiny nebo dekubity.
Nenechávejte obojek na krku psa déle než 12 hodin denně.
Pokud je to možné, změňte polohu obojku na krku psa každé 1 až 2 hodiny.
Zkontrolujte upevnění, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v návodu.
K obojku nikdy nepřipojujte vodítko / a, štítky nebo jiné předměty; způsobí to nadměrný tlak na
kontaktní místa.
• Pokud používáte samostatný obojek pro vodítko / a a / nebo štítky, nevyvíjejte tlak na elektronický
obojek.
• Před hrou se psem odstraňte obojek. Tato aktivita může způsobit štěkání vašeho psa, což by mohlo vést k
tomu, že si hru spojí s korekcí chování.
• Každý týden omyjte oblast krku psa a kontaktní body obojku navlhčenou utěrkou. Před dotykem s
kontaktními body obojek vypněte. Před výměnou obojku se ujistěte, že je krk psa úplně suchý.
• Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje vyrážky nebo bolest.
• Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte používat obojek dokud se kůže nezahojí.
• Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
Další informace o vředech a tlakové nekróze naleznete v části Podpora pro regulaci štěkání psů na adrese
www.sportdog.com.
•
•
•
•

Tyto kroky pomohou udržet vašeho psa v bezpečí a pohodlí. Miliony psů se cítí komfortně, zatímco nosí části
obojku z nerezavějící oceli. Někteří psi jsou citliví na kontaktní tlak. Po určitém čase můžete zjistit, že váš pes je
vůči obojku velmi přátelský a tolerantní. Tehdy můžete některé z těchto opatření zmírnit. Je důležité
pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud se objeví zarudnutí nebo vředy, přestaňte ho
používat, dokud se pokožka zcela nezahojí.
• Možná budete muset zastřihnout srst v oblasti kontaktních bodů nebo změnit na delší kontaktní
body, abyste zajistili konzistentní kontakt. Nikdy neholte krk psa; může to vést k vyrážce nebo
infekci.
• Neměli byste obojek utahovat víc, než se vyžaduje pro správný kontakt. Příliš těsný obojek zvyšuje
riziko tlakové nekrózy v kontaktní oblasti.

Děkujeme, že jste si vybrali vzdělávací produkty SportDOG Brand®. Při správném používání
produkt pomůže vašemu psovi trénovat efektivně a bezpečně. Pro zajištění Vaší spokojenosti si
prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Pokud máte otázky týkající se provozu tohoto
produktu, přečtěte si časté otázky a odpovědi na ně v této příručce. Kontaktujte naše Centrum péče o
zákazníky na čísle 1-800-732-0144, navštivte naše webové stránky na adrese www.sportdog.com nebo
se podívejte naše videa podpory na adrese www.youtube.com/sportdogbrand.*
Pokud chcete získat co nejvyšší ochranu a jednoletou záruku, zaregistrujte svůj produkt do 30 dní na
www.sportdog.com. Registrací a uchováváním účtenky získáte úplnou záruku na produkt a pokud
budete někdy potřebovat kontaktovat Centrum péče o zákazníky, budeme vám schopni pomoci rychleji.
Nejdůležitější je, že vaše osobní informace nebudou poskytnuty ani prodány třetím stranám. Kompletní
informace o záruce jsou k dispozici online na stránce www.sportdog.com/support/warranty.
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OBSAH BALENÍ
• SBC-8 Obojek
proti štěkání
• Testovací světlo
• 3/32 Montážní
klíč

JAK FUNGUJE OBOJEK
Obojek pro kontrolu štěkání SportDOG Brand® SBC-8 se ukázal jako bezpečný, pohodlný a účinný pro psy
s hmotností nad 8 liber. Obojek pro kontrolu štěkání využívá digitální technologii k zajištění
nejspolehlivější dostupné detekce štěkání.
SBC-8 využívá progresivní korekci na prevenci vašeho psa před štěkáním. Korekce začíná na nejnižší úrovni
(1) a zvyšuje se na další úroveň (až do 8) pokaždé, když váš pes zaštěká do 30 sekund od předchozího
štěkání. Pokud váš pes do 30 sekund opět nezaštěká, korekce se nastaví na nejnižší úroveň (1).
POZNÁMKA: Jako vestavěná bezpečnostní funkce - pokud váš pes zaštěká 15krát nebo vícekrát v průběhu 80
sekund, SBC-8 automaticky zastaví vysílání statické stimulace na 30 sekund a pak obnoví normální provoz.

SPORTDOG.COM
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TLAČÍTKA

KONTAKTNÍ BODY

TLAČÍTKO VYP/ZAP: Vypne/zapne obojek.
KONTAKTNÍ BODY: Vysílání statické
simulace.

TLAČITKO
VYP/ZAP

SVĚT.INDIKÁTOR Indikuje, zda byla jednotka
zapnuta nebo vypnuta a slouží jako indikátor
stavu baterie.

SVĚT.INDIKÁTOR

KROK: 01

PRVNÍ POUŽITÍ OBOJKU PROTI ŠTĚKÁNÍ

Před prvním použitím SBC-8 se ujistěte, že jednotka má dostatek kapacity k zahájení provozu. Vaše jednotka
by měla být dodána s novou baterií a být připravena k použití hned po vybalení z krabice. Jednoduše nasaďte
obojek pomocí kroků uvedených na straně 9. Pokud se jednotka nezapne nebo pokud je baterie vybitá
(červená kontrolka bliká), je třeba baterii vyměnit. Průměrná výdrž baterie je 200 hodin, v závislosti na
četnosti štěkání vašeho psa.
Díky častějšímu použití během počátečního výcviku vašeho psa nemusí první baterie vydržet tak dlouho.
Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vypněte SBC-8, pokud se nepoužívá.

INDIKÁTOR BATERIE

Po zapnutí jednotky a po 4 sekundách bude jednotka blikat a signalizovat stav baterie. Následující tabulka
shrnuje barvy indikátorů a jejich příslušné významy:

STAV JEDNOTKY

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

STAV BATERIE

Jednotka je zapnuta

Zelené světlo bliká každé 4 sekundy
Červené světlo bliká každé 4 sekundy

Dobrý

Jednotka je zapnuta
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Nízký

VÝMĚNA BATERIE:

1A

1. Odšroubujte oba šrouby umístěny na obou
stranách kontaktních bodů pomocí přiloženého
šestihranného klíče 3/32 (1A).
2. Odstraňte kryt baterie zatlačením na jedné straně
řemínku obojku (1B). Úplné odstranění jednotky
z obojku může tento proces usnadnit, ale
nevyžaduje se.
3. Vyberte aktuální baterii (1C).
4. Vložte baterii 4L R44 přesně podle ikony baterie
zobrazené na vnitřní straně jednotky.
5. Namontujte kryt baterií.
6. Zašroubujte šrouby. Šrouby příliš neutahujte.

POZNÁMKA: Náhradní baterie 4L R44 najdete u
mnoha prodejců. K původnímu produktu byl
dodán šestihranný klíč 3/32; náhradní soupravu je
však možné zakoupit kontaktováním zákaznické
péče SportDOG®, pokud je to nutné.

1B

1C

SPORTDOG.COM
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KROK: 02
POUŽÍVANÍ OBOJKU PROTI ŠTĚKÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ JEDNOTKY

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí (umístěné mezi kontaktními body) asi jednu sekundu jednotka se okamžitě zapne, stejně jako zazní i tón. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a na tři sekundy
podržte tlačítko zapnutí / vypnutí. Zazní tón a jednotka se vypne.

TESTOVACÍ REŽIM
POZNÁMKA: TESTOVACÍ REŽIM není funkčním režimem korekce štěkání pro psy a neměl by se používat
na výcvik. Testovací režim slouží k testování statické stimulace, aby se zajistila funkčnost jednotky, a měl by se
používat s dodávaným testovacím světlem.

TABULKA TEST.REŽIMU
PROVOZ.REŽIM
INDIKÁTOR

ZVUKOVÝ SIGNÁL

TEST.REŽIM

Zapípá 8x, 1x před každou stimulací

1.
2.
3.
4.

Svítí na červeno

Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
Stisknutím a přidržením tlačítka zapnutí / vypnutí na 5 sekund přejdete do testovacího režimu.
Když se kontrolka rozsvítí červeně, můžete tlačítko zapnout / vypnout uvolnit.
Jednotka nyní vydá zvukový signál, po kterém následuje rychlý impuls statické stimulace, který začíná
úrovní 1 a zvyšuje se až na úroveň 8.

Během tohoto testování se nedotýkejte kontaktních bodů, abyste nedostali statickou stimulaci. Na
testování korekce se doporučuje použít testovací světelný nástroj.
5. Na konci testu se jednotka vypne, což je indikováno dlouhým tónem a nepřetržitým červeným světlem.
6. Jednotku znovu zapněte pomocí tlačítka Zap / Vyp, abyste obnovili normální provoz.
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KROK: 03
UPEVNĚNÍ OBOJKU PROTI ŠTĚKÁNÍ

Důležité: Správné nasazení a umístění obojku na kontrolu štěkání je důležité pro efektivní provoz. Kontaktní
místa musí mít přímý kontakt s pokožkou vašeho psa.

Na straně 3 najdete Důležité bezpečnostní informace
K zajištění správného nasazení obojku postupujte takto:
1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Když váš pes stojí (3A), centrujte obojek tak, aby se 3A 3B
kontaktní body nacházely pod krkem vašeho psa a
dotýkaly se pokožky (3B). Pokud má váš pes dlouhou nebo
silnou srst, máte dvě možnosti k zajištění trvalého
kontaktu: buď ostříhejte srst kolem kontaktních bodů nebo
vyměňte za delší kontaktní body, které jsou součástí
produktu.
Poznámka: Při změně na delší kontaktní body se ujistěte, že jsou připojeny o-kontakty.
3. Zkontrolujte těsnost obojku vložením jednoho prstu mezi konec kontaktního bodu a krk vašeho psa.
Obojek by měl být pohodlný, ale ne omezující.
4. Nechte svého psa nosit obojek po dobu několik minut a potom znovu zkontrolujte, jak mu sedí.
Opět zkontrolujte, když si váš pes zvykne na nošení obojku.
Poznámka: Pokud je to nutné, můžete po správném nasazení obojku odříznout přebytečnou délku obojku.

• Možná budete muset zastřihnout srst v oblasti kontaktních míst. Nikdy neholte krk psa; může to
vést k vyrážce nebo infekci.
• Neměli byste obojek utahovat víc, než se vyžaduje pro přímý kontakt. Příliš těsný obojek zvyšuje
riziko nekrózy tlaku v kontaktní oblasti.

SPORTDOG.COM
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ČO OČEKÁVAT OD POUŽITÍ OBOJKU PROTI ŠTĚKÁNÍ
Důležité: Nenechávejte svého psa samého, když dostane poprvé několikrát statickou stimulaci.
Umístěte obojek správně na svého psa a počkejte, dokud nezaštěká. Většina psů rychle pochopí, že
kontrolní obojek narušuje jejich nutkání štěkat a uvolní se a přestanou štěkat. Protože statická stimulace
může být překvapivá nebo náhlá, někteří psi mohou při počáteční korekci štěkat více.
Ve vzácných případech se pes může dostat do cyklu štěkání-stimulace-štěkání-stimulace. Pokud se tak
stane, uklidněte svého psa klidnými, uklidňujícími slovy. Když se váš pes uvolní, pochopí, že pokud stichne,
nebude dostávat více statické stimulace. Malé množství psů, kteří projevují tuto reakci, ji dostane pouze při
prvním použití obojku na kontrolu štěkání.
Měli byste si všimnout snížení štěkání vašeho psa během prvních pár dní, když má na sobě kontrolní
obojek. V této chvíli je důležité pamatovat na to, že proces učení stále není dokončen. Psi "zpracují" novou
zkušenost s učením a zvýší své pokusy o štěkání. K tomu obvykle dochází během druhého týdne, kdy pes
nosí obojek na kontrolu štěkání. Pokud k tomu dojde, zůstaňte důslední a neměňte používání kontrolního
obojku. Obojek proti štěkání musíte umístit na svého psa v každé situaci, kdy očekáváte, že bude ticho.
Pokud váš pes nemá obojek na kontrolu štěkání, může pokračovat ve štěkání a jeho učení by nebylo
úspěšné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud si chcete koupit další příslušenství pro svůj produkt SportDOG Brand®, navštivte naši
webovou stránku www.sportdog.com, kontaktujte Centrum péče o zákazníky na čísle
1-800-732-0144 nebo navštivte prodejce ve vašem okolí.
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ČASTÉ DOTAZY
Spustí štěkání jiného psa
reakci mého obojku?

Ne.

Je obojek proti štěkání
bezpečný a humánní?

Ano. Obojek proti štěkání je navržen tak, aby upoutal pozornost
vašeho psa, ne aby ho potrestal. Počáteční statická stimulace
však může vašeho psa překvapit.

Bude obojek proti štěkání
fungovat i u mého psa?

Obojek pro kontrolu štěkání je bezpečný a účinný pro všechna
plemena a velikosti psů, ačkoli může být příliš velký pro psy do 8 liber.
Obojek by se měl používat pouze u psů starších 6 měsíců. Pokud je váš
pes zraněn nebo je jeho mobilita jinak narušena, před použitím se
obraťte na svého veterinárního lékaře nebo profesionálního trenéra.

Je možné, aby se můj pes naučil,
že nebude štěkat pouze v
momentě, kdy je zapnutý obojek
proti štěkání??

Ano. Nejlépe se to dosáhne umístěním kontrolního obojku na
vašeho psa pouze v situacích, kdy ho nikdy nechcete nechat
štěkat. Nikdy neumísťujte kontrolní obojek na svého psa v
situacích, kdy štěkání považujete za přijatelné.

Mám více než jednoho psa, ale
Nemělo by to být problémem, zvláště pokud dodržujete
pouze jeden z nich má problémy se postupy popsané v této příručce.
štěkáním. Způsobí to problémy
mezi psy, pokud budou spolu?
Je obojek odolný vůči vodě?

Ano. Je vodotěsný a ponořit jej lze až do 25 stop.

Mohu na obojek připojit
vodítko / a?

Může to vést k přílišnému přitažení kontaktních bodů ke krku
vašeho psa. Připojte vodítko / a k samostatnému nekovové obojku a
ujistěte se, že další obojek netlačí na kontaktní body.

Mohu nechat obojek psovi
neustále?

Ne. Nikdy nenechávejte kontrolní obojek proti štěkání
zapnutý déle než 12 po sobě následujících hodin.

Čo mám dělat, když krk
mého psa začíná červenat a
je podrážděný?

Tento stav je způsoben tím, že kontaktní místa dráždí pokožku. Na
několik dní přestaňte používat obojek. Pokud stav přetrvává déle než 48
hodin, navštivte svého veterináře. Jakmile se pokožka vrátí do normálu,
pokračujte v používání a důkladně sledujte pokožku.

SPORTDOG.COM
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Můj pes neustále štěká
(Nereaguje na statickou
stimulaci)

• Upevněte obojek a / nebo zastřihněte srst vašeho psa, kde se kontaktní
body dotýkají jeho krku, aby se zajistil dobrý kontakt s pokožkou
• Vyměňte baterii
• Vyměňte za delší kontaktní body
• Pokud váš pes stále nereaguje, obraťte Centrum péče o zákazníky

Podmínky používání a omezení odpovědnosti
1. Podmínky používání

Používání tohoto produktu podléhá vašemu souhlasu bez změny podmínek a upozornění, které jsou přibaleny k
tomuto produktu. Použití tohoto produktu vyžaduje souhlas se všemi těmito smluvními podmínkami a
upozorněními. Pokud si nepřejete akceptovat tyto podmínky a upozornění, vraťte výrobek, nepoužitý, v
původním stavu a balení a na své vlastní náklady a riziko v příslušném místě péče o zákazníka spolu s dokladem
o koupi a my vám vrátíme plnou částku.
2. Správné používání
Správné použití zahrnuje, bez omezení, přečtení celého návodu k produktu a všechny specifické bezpečnostní
informace. Specifický temperament nebo velikost / hmotnost vašeho domácího mazlíčka nemusí být pro tento
produkt vhodné. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho domácího mazlíčka, před
použitím se poraďte se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem. U výrobků používaných s
domácími mazlíčky, kde se vyžaduje školení, společnost Radio Systems Corporation doporučuje, aby se tyto
výrobky nepoužívali, pokud je váš miláček agresivní a zároveň nepřebírá žádnou odpovědnost za určení
vhodnosti v jednotlivých případech.

3. Nezákonné nebo zakázáné používání
4. Omezení zodpovědnosti

Radio Systems Corporation ani přidružených společností v žádném případě nenese odpovědnost za (i) jakékoliv
přímé, nepřímé, represivní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii) jakékoliv ztráty nebo škody,
které by mohly vzniknout v souvislosti s používáním nebo nesprávným používáním tohoto produktu. Kupující
přebírá veškerá rizika a odpovědnost z používání tohoto produktu v maximálním možném rozsahu povoleném
zákonem.
5. Úprava podmínek používání
Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo jednou za čas změnit podmínky a upozornění, kterými se tento
produkt řídí. Pokud vám byly takové změny oznámeny před použitím tohoto produktu, jsou pro vás závazné,
jako kdyby byly částí tohoto dokumentu.

24

1-800-732-0144

FCC SHODA

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení,
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle
části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým
rušením v obytné zóně. Toto zařízení tvoří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud
není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka, že při specifické instalaci nedojde k rušení. Jestliže dojde k rušení rádiového
nebo televizního příjmu, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se, aby se uživatel
pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než je obvod, ke kterému je připojen přijímač.
• Obraťte se na Centrum péče o zákazníka nebo zkušeného rádio / TV technika pro více
informací.
UPOZORNĚNÍ: Úpravy nebo změny tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Radio
Systems Corporation®, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

LIKVIDACE BATERIÍ
WARNING
Viz Důležité bezpečnostní informace na straně 2 týkající se baterie.
• V mnoha regionech je nutný oddělený sběr použitých baterií. Před likvidací vybitých baterií
zkontrolujte předpisy ve vaší oblasti.
• Na konci životnosti produktu se obraťte na naše středisko péče o zákazníky na čísle 800 732 0144,
abyste dostali pokyny o správné likvidaci jednotky. Nevyhazujte zařízení do domovního ani
komunálního odpadu.
Na konci životnosti produktu použite tieto pokyny na vybratie batérie pri konečnej likvidácii:
• Pomocou priloženého šesťhranného kľúča 3/32 odskrutkujte dve skrutky puzdra.
• Zložte zadný kryt.
• Vyberte použitú batériu.

Důležitá recyklační informace

Respektujte předpisy týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení ve vaší zemi.
Tento produkt se musí recyklovat. Na konci životnosti produktu jej neumísťujte do
normálního systému komunálního odpadu. Zkontrolujte předpisy ve vaší oblasti nebo jej
vraťte na místo, kde jste ho koupili, abychom ho mohli umístit do našeho recyklačního
systému. Pokud tyto možnosti nejsou dostupné, požádejte o další informace středisko péče o
zákazníky.
SPORTDOG.COM
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