Használati útmutató Petrainer PET916 HU

Antenna

LCD kijelző
Kontroll LED
Y gomb - Korrekció
aktiválása

Erősség beállítása
Képzett kutya 1/2
Töltőkábel
csatlakoztatása

Korrekció
kiválasztása

Funkciók
1.
2.
3.
4.
5.

Rezgések – állítható
Elektrosztatikus impulzus – 100 szinten állítható
Hangjelzés
Fényjelzés (a vevőkészülék kontroll diódája villog)
Az erősség az adókészülék oldalgombjai segítségével
állítható
6. A készülék alkalmas 2 kutya egyidejű képzésére
7. A vevőkészülék esőálló, vízbe nem meríthető

Energiamegtakarítás
1. A vevőkészülék 4 perc elteltével automatikusan kikapcsol tétlenség esetén.
2. Bármilyen aktivitás (a kutya mozgása) készenléti üzemmódba
kapcsolja a nyakörvet.
3. Az adókészülék 20 másodperc elteltével szintén készenléti
üzemmódba kapcsol és amennyiben nem következik be
semmilyen aktivitás, 2 perc elteltével teljesen kikapcsol.
Az adókészülék előkészítése és feltöltése
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a töltőt az adókészülékhez
Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz
Az adókészüléken a kontroll dióda pirosan kivilágít
Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltse a készüléket
A feltöltést követően a Kontroll dióda kialszik

Az akkumulátor lemerülése: Az LCD kijelző jobb alsó sarkában
megjelenik az akkumulátor jele.
Hogyan kell az adókészüléket használni
1. Az adókészüléket bármely gomb lenyomásával hoz működésbe.
2. A MODE gomb megnyomásával kiválasztja a szükséges
korrekciót – a kijelzőn változnak az ikonok.
3. A készülék oldalán lévő gombokkal beállítja az erősséget
(hangjelzés és fényjelzés kivételével).
4. Az ½ gomb segítségével kiválasztja a kutyát (2 nyakörv
használata esetén).
5. Az „Y“ gomb megnyomásával aktiválja a kiválasztott funkciót és
korrekciót indít.

6. Amennyiben az adókészülék kikapcsol, bármely gombbal újra
bekapcsolható. Az első gombnyomás nem aktivál korrekciót és
nem módosítja a korábbi beállításokat.

A vevőkészülék előkészítése és feltöltése
1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez.
2. Az adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
3. A vevőkészüléken a kontroll dióda pirosan kivilágít.
4. Az első töltésnél minimálisan 6 órán át töltse a készüléket.
5. A feltöltést követően a kontroll dióda zölden világít.
6. A töltő lekapcsolása után helyezze vissza a gumisapkát.
7. Amennyiben az akkumulátor lemerül, a vevőkészülék 20
másodpercenként sípol.
Használattól függően a vevőkészülék 2-4 hétig bírja. Egyetlen
feltöltéssel. Az adókészülék 3-6 hétig.

Az adókészülék párosítása a vevőkészülékkel
1. Kapcsolja be az adókészüléket és válasszon csatornát – 1 vagy 2
2. Az on/off gombbal kapcsolja be a vevőkészüléket.
A vevőkészülék 4 másodpercenként bevillan.
3. Ismét nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva az on/off
gombot.
4. A vevőkészülék besípol és a kontroll dióda zölden villog.
5. Amint a dióda villog, nyomja meg a távvezérlő „Y“ gombját.
A vevőkészülék ismét sípol és a zöld dióda folyamatosan világít.
Sikeres a párosítás.

Használati tippek
 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata
nem ajánlott.
 Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
 A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként.
A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni
fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik
a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
 A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni –
hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy
kutyakiképzővel.
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.
FIGYELEM: 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).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS
Amennyiben hibásan működik a készülék






ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
győződjen meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás
szinten,
ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az
adókészüléken (1 vagy 2),
párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét
tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik



ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék
az elektromos hálózathoz,
tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról
(töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra




tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának
bőrével,
növelje a korrekciók intenzitását

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
Technikai adatok
Frekvencia: 433.825MHz
Adókészülék: 3.7V 500mA LiP
Vevőkészülék: 3.7V 500mA LiP

