UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETRAINER PET 853

Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)

Obojek sloužící k omezení psího štěkotu
Korekce pomocí zvuku a postupně zvyšujícího se el. výboje
Zablokování obojku po dosažení 7 úrovně korekce
Žádná ochrana proti vodě – vhodné pro běžné užívání v domácnosti
Možnost nastavení citlivosti na štěkot

Příprava obojku:
1)

Sejměte kryt a vložte přiloženou baterii (typ 4LR44) – po vložení zazní zvukové upozornění.
Upozornění: při vybití baterie začne obojek vydávat varovné pípaní!
2) Pomocí tlačítek nastavte citlivost na psí štěkot (- nejméně citlivé, + nejvíce citlivé)
3) Našroubujte elektrody (delší pro dlouhosrsté psy)
4) Pomocí přiložené testovací diody vyzkoušejte správnou funkčnost el. výboje
diodu přiložte k elektrodám a zaštěkejte, popřípadě foukněte mezi elektrody, kde je uložen mikrofon.
Při el. výboji se dioda rozsvítí

Režim korekce:
1.
2.
3.

štěknutí – zvukové upozornění
štěknutí – delší zvukové upozornění
štěknutí – dlouhé zvukové upozornění + el. výboj – který se postupně zvyšuje až do 7 úrovně.
Pokud pes stále štěká, obojek se z bezpečnostních důvodů na minutu zablokuje a poté se režim opakuje
od začátku.

5)

Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte dle obvodu krku
psa.
6) Sledujte psovi reakce a v případě nutnosti upravte citlivost na štěkot.

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. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, 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

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických
výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen
značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u
dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/petrainer-pet853
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

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

