HASZNÁLATU ÚTMUTATÓ PETRAINER 856

Elektróda

Elektróda
Elemsapka

Be/Kikapcsoló
gomb

Intenzitás beállítása
LCD kijelző

FUNKCIÓK:
●
●
●
●
●

Cserélhető 3V elem (típus CR2450)
Teljesen vízálló készülék és vízbe meríthető 1 méteres vízmélységig
Korrekciók: hangjelzés, rezgés, impulzus, hangjelzés+impulzus, hangjelzés+rezgés
Alkalmas az összes kutyafajta számára 10 és 90kg között
Megvilágított LCD kijelző – korrekció szint, korrekció típus és akkumulátorszint
jelzése

A CSOMAG TARTALMA:
●
●
●
●
●

Vevőkészülék
Állítható nyakörv
Tartalék gumisapkák
Tesztdióda
Használati útmutató

BIZTONSÁG:

●
●
●
●
●
●
●

A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv
megfelelően legyen felhelyezve.
Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban
ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem
fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a
kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e
sérülés vagy allergiás reakció.
Mivel a nyakörv mikrofonnal lett felszerelve, fontos minimalizálni az egyéb
hangos és zavaró hangokat, hogy megakadályozza a nyakörv véletlenszerű
aktiválását.

Biztonság: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a
nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának
bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya
nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy
allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon
állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig
használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A KÉSZÜLÉKBE:

●
●
●

Csavarja le az elemsapkát egy érme segítségével
Helyezze be a készülékbe az elemet, ügyelve a helyes polaritásra
Csavarja vissza az elemsapkát. A készülék sípolással jelzi, hogy készen áll a
használatra. Amennyiben nem hallatszik sípolás, azonnal vegye ki az elemet a
készülékből. Győződjen meg a polaritás helyességéről és próbálja ismét
behelyezni az elemet a készülékbe.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA:

●
●
●
●

●
●
●

Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
A bekapcsológomb segítségével válassza ki a korrekciót, melyet használni kíván.
Az intenzitás beállításának gombjával állítsa be az impulzusok vagy rezgések erejét
0-9 szinten.
Tesztelje a készüléket. Erőteljesen fújjon a két elektróda közötti mikrofonba, mely az
ugatás érzékelésére szolgál. A csomagban található tesztdióda segítségével
tesztelje az elektromos impulzusok működését. Helyezze a tesztdiódát a két
elektródára és ismét fújjon a két elektróda közé. Fontos, hogy a tesztdióda
érintkezzen egyszerre mindkét elektródával. A dióda kivilágít.
Amennyiben csak impulzust vagy csak rezgést szeretne használni, állítsa az
intenzitás erejét 0 szintre, mellyel mindig deaktiválhatja az egyik funkciót.
Amennyiben a készülék megfelelően működik, felhelyezheti a nyakörvre. A nyakörv
hosszát állítsa be a kutya nyakkerülete szerint.
Figyelje a kutya reakcióit ugatás során és szükség szerint módosítsa a beállított
korrekciót, továbbá csökkentse vagy növelje az impulzusok és rezgések erejét.

JÓTÁLLÁS:

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai
paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb
hibákért felelősséget nem vállalunk.
A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36-30-337-5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu

