UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah balení produktu Canicom 1500 Pro
-

Canicom přijímač/obojek vybaven krátkými kontakty
3V Lithiová CR2 baterie pro obojek
CANICOM 1500 PRO ovládací zařízení vybavené 2 alkalinovími LR06 bateriemi
Neonové testovací světlo
Pár dlouhých kontaktů
Pásek na nošení
DVD
Manuál

Popis produktu

CANICOM 1500 PRO ovládání
-

Zapnutí/vypnutí ovládání

Ovládání je dodáváno s potřebnými bateriemi



Zapnutí: podržte na 1 vteřinu tlačítko pro zapnutí/vypnutí nacházející se na straně
ovladače (viz. Obrázek 2)
Vypnutí: podržte na 1 vteřinu tlačítko pro zapnutí/vypnutí nacházející se na straně
ovladače (viz Obrázek 2)

Pro prodloužení výdrže baterie doporučujeme vypínat ovladač pokud ho po delší dobu
nepoužíváte.
-

Přidělení tlačítek

Ovladač CANICOM 1500 PROje navržen tak, aby mohl pracovat s jedním nebo dvěma
výcvikovými obojky, 1 nebo 2 CANIBEEP obojky nebo 1,2,3 nebo 4 CANIFLY vrhači ptáků



A a B tlačítka CANICOM tlačítka výcvikových obojků

Předtím než vyšlete jakýkoliv tréninkový povel (zvuk či stimulaci) musíte vybrat pro jakého psa
má být povel určen:
-

Pes A (CANICOM obojek s černým páskem)
Pes B (CANICOM obojek se žlutým páskem)

K tomu abyste vybrali na ovladači psa kterého chcete trénovat krátce zmáčkněte tlačítko A nebo
B (písmeno se objeví na LCD displeji)

Tlačítka 1,2,3 a - ovládání 1 nebo 2 CANIBEEP obojků či 1 nebo 4 CANIFLY vrhačů.



Programy

K ovládání 1 nebo 2 CANIBEEP obojků nebo ovládání 1 či 4 CANFLY vrhačů je potřeba přidělit 4
tlačítka na ovládání k jednotlivým úkonům.
Pro tento úkon musí být zvolen jednotlivý program (dostupné jsou 4 programy)



Program 1
Program je navržen operovat s 1 až 4 CANIFLY vrhači ptáků (Obrázek 6)



Program 2
Tento program je navržen pracovat s 1 nebo 2 CANIFLY vrhači ptáků. (tlačítka 1a
2). A aktivovaným 1 žlutým CANIBEEP obojkem (tlačítka 3 a 4) (viz. Obrázek 7)



Program 3
Tento program je navržen aby pracoval s 1 žlutým CANIBEEP obojkem (tlačítka 1
a 2) a také s 1 nebo 2 CANIFLY vrhači ptáků (tlačítka 3 a 4) (viz. Obrázek 8)



-

Program 4
Tento program je navržen tak aby pracoval s 1 nebo 2 CANIBEEP obojky (viz.
Obrázek9)
Žlutý CANIBEEP obojek (tlačítka 1 a 2)
Oranžový CANIBEEP obojek (tlačítka 3 a4)

Nápis nacházející se na zadní straně ovládání vám ukazuje jednotlivé přidělení tlačítek dle
zvoleného programu (vedle sériového čísla)

Výběr programu
1. Stiskněte „-„ tlačítko dokud se nedostanete na úroveň „01“ (Obrázek 10)

2. Když je úroveň „01“ vybrána zmáčkněte tlačítko „-„ po dobu pěti vteřin dokud se na LCD
displeji nezobrazí „00“
3. Zmáčkněte tlačítko 1,2,3 nebo 4 pro zvolení příslušného programu (viz. Obrázek 11): číslo
vámi zvoleného programu se zobrazí na LCD displeji.

4. Zmáčkněte tlačítko „+“ k potvrzení výběru vámi zvoleného programu (viz. Obrázek 12)

Kontrola a výměna baterií v ovladači
Výkon a dosah vašeho zařízení se může snižovat vzhledem ke stavu nabití baterií ve
vašem ovládání.
Ke kontrole stavu nabití baterií, zapněte ovládání a podívejte se na ukazatel stavu nabití
baterie na LCD displeji

Společnost NUM’AXES doporučuje používat baterie stejného typu a značky jaké byli
s obojkem pořízeny. Jiná značka baterií nemusí v obojku a vysílačce správně pracovat a
může mít za následek poškození vašeho produktu.
Výměna starých baterií:
 Na zadní straně ovládání odšroubujte šroubek
a odejměte kryt baterie
 Odstraňte staré baterie
 Vložte nové baterie (alkalinove LR06 AA)
 ujistěte se že póly baterií směřují správným
směrem. (viz. Obrázek 13)
 Vraťte zpět kryt baterie
 Utáhněte šroub
 Zkontrolujte zda ovládání pracuje správně
Obrázek 13


-

CANICOM výcvikový obojek

První použití
o Vložení baterie do obojku a přijímače CANICOM
 Odšroubujte 4 šroubku z vršku přijímače
 Vložte baterie (3V Lithiové CR2) dbejte na to aby póly baterií byli ve
správném postavení
 Uslyšíte pípnutí, které oznamuje instalaci baterií.
 Pokud pípnutí neuslyšíte, po zasunutí baterií okamžitě baterie vyjměte a
otočte jejich póly, zkuste znovu
 Předtím než vložíte kryt baterií zpět, zkontrolujte, zda je těsnění na svém
místě po celém obvodu krytu.
 Znovu utáhněte 4 šrouby.



Zapnutí/vypnutí CANICOM přijímače

Magnet, který se nachází na ovládacím zařízení je uzpůsoben pro zapínání a vypínání CANICOM
přijímače.




Zapnutí: Přiložte ovládací zařízení směrem k obojku tak aby pozice magnetu
přišla do kontaktu s červenou značkou na obojku, podržte 1 vteřinu (viz.
Obrázek 15). Přijímač zabliká zeleně tím je zařízení zapnuto.
Vypnutí: Přiložte ovládací zařízení směrem k obojku tak aby pozice magnetu
přišla do kontaktu s červenou značkou na obojku,
podržte 1 vteřinu (viz. Obrázek 15). Přijímač zabliká
červeně tím je zařízení vypnuto

Pokud máte několik obojků, opakujte stejnou proceduru
s každým z nich.
Ke zvýšení životnosti baterie na ovládacím zařízení a na
přijímači vypínejte zařízení pokaždé když jej delší dobu
nepoužíváte.
Obrázek 15



Nastavení kódů ovladače a přijímače

Každé ovládání má svůj individuální operační kód. Kódování umožňuje ovládání pracovat
s přijímače dohromady. (kdykoliv můžete k ovládání přidat i další CANICOM obojek)
Důležité: před začátkem kódování (první použití obojku nebo překódování) se ujistěte že
nikdo jiný ve vaší blízkosti nepoužívá CANICOM 1500 PRO nebo jiný produkt značky
NUM’AXES. Toto by mohlo mít za následek náhodné spárování s jiným obojkem značky
CANICOM. Pokud se to stane překódujte váš obojek ještě jednou.
Kódování při prvním použití
Kódování obojku A s černým páskem:
1. Zapněte ovládání: stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1 vteřinu které se nachází na
straně ovladače.
2. Zmáčkněte tlačítko A k tomu, abyste vybrali obojek A (písmeno A se objeví na LCD
displeji).
3. Zapněte obojek A: přidržte ovládání u obojku tak aby se aktivoval magnet na obojku pro
zapnutí/vypnutí.
4. Odejměte obojek od ovládání.
5. Zmáčkněte tlačítko BEEPER na straně vašeho ovládání. Objeví se zvuk pípnutí přijímač na
obojku a ovládání jsou spárovány.
Pokud máte druhý CANICOM obojek opakujte tuto proceduru (zmáčkněte tlačítko B v bodě 2)

Překódování (pro všechny druhy kódování mimo prvního použití)
Kódování obojku A s černým páskem:
1. Zapněte ovládání: stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1 vteřinu které se nachází na
straně ovladače.
2. Zmáčkněte tlačítko A k tomu, abyste vybrali obojek A (písmeno A se objeví na LCD
displeji).
3. Obojek A v pozici „vypnut“ (světlo indikátoru nesvítí): přibližte ovládání směrem
k přijímači na pozici magnetu tak abyste jej zapnuli. Podržte po dobu 6 vteřin. Indikátor
se rozsvítí zeleně, poté bliká červeně.
4. Odejměte obojek od ovládání.
5. Zmáčkněte tlačítko BEEPER na straně vašeho ovládání. Objeví se zvuk pípnutí přijímač na
obojku a ovládání jsou spárovány.
Pokud máte druhý CANICOM obojek opakujte tuto proceduru (zmáčkněte tlačítko B v bodě 2)



Přeprogramování CANICOM přijímače

CANICOM přijímač/obojek může být přeprogramován, buďto na stejný ovladač nebo na jiný
ovladač z řady CANICOM. (viz. Kódování obojku)

-

Jak používat ovládací zařízení s CANICOM přijímačem
 Tlačítko: beeper
Pokud zmáčknete tlačítko beeper , které se nachází na straně vašeho ovladače,
přijímač vydá zvukový signál. Toto tlačítko není nijak limitováno. Zvukový signál bude
trvat tak dlouho dokud budete tlačítko držet.
Znak tlačítka se zobrazí na LCD displeji ovladače. Světlo indikátoru se změní z blikající
zelené na permanentní zelenou po dobu stisku tlačítka.
Je plně na vás jak budete tlačítko používat. Záleží také na způsobu výcviku. Tlačítko
můžete např. využívat jako:



Výstražný signál pro špatné chování psa
Zachycení jeho pozornosti

Je velmi důležité používat tlačítko stejným způsobem tak, abyste nezmátli vašeho psa.
 Tlačítko: „F“ : rychlá stimulace
Stiskem tlačítka F vyšlete vašemu psovi varování za použití okamžitého impulsu
přenášeného přes dva kontaktní body.. Tento impuls je kratší než 1 vteřinu.
Znak tlačítka se zobrazí na LCD displeji ovladače. Světlo indikátoru se změní z blikající
zelené na permanentní zelenou.
 Tlačítko „C“ : dlouhá stimulace
Stiskem tlačítka C vyšlete psovi varování způsobem dlouhotrvajícího impulsu
přenášeného přes dva kontaktní body. Tento impuls bude trvat po dobu stisku tlačítka,
nejdéle však 8 vteřin.
Znak tlačítka se zobrazí na LCD displeji ovladače. Světlo indikátoru se změní z blikající
zelené na permanentní zelenou.

 Tlačítko „B“ : Booster
Stiskem tlačítka Booster vyšlete signál k okamžitému zastavení psa.
Můžete si vybrat úroveň stimulace, který přiřadíte k tlačítku Booster.
Díky tomu nebudete muset zvyšovat úroveň po čas stisku.
Tento impuls bude trvat po dobu stisku tlačítka, nejdéle však 8 vteřin.
Úroveň zvolená pro tlačítko Booster může být pro každý CANICOM obojek jiná.
Nastavení tlačítka Booster: Nastavení tlačítka Booster pro obojek A (s černým páskem)


Zmáčkněte tlačítko A na 5 vteřin dokud ukazatel stimulace na LCD
displeji nezabliká



Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-„ k úpravě úrovně impulsu



Zmáčkněte tlačítko A k potvrzení výběru

Pokud máte druhý obojek CANICOM (obojek se žlutým páskem) opakujte proceduru nastavení
(zmáčkněte tlačítko B v bodech 1 a 3)

 Tlačítka + a - : úprava úrovně stimulace
Použijte tlačítka + a – k úpravě hodnot vámi nastavované stimulace na obojku. Vybírat
můžete až mezi 18 úrovněmi stimulace.
Úroveň 1: velmi slabá stimulace – úroveň 18: silná stimulace
Vždy začínejte s nižší súrovní stimulace.

 Retro osvícení LCD displeje
LCD displej můžete osvítit retro osvícením až na 6 vteřin krátkým stiskem tlačítka pro
zapnutí/vypnutí

- Zkouška/výměna baterií v přijímači CANICOM
Ke kontrole stavu baterií v přijímači sledujte LED indikátor na vašem obojku:



Baterie je plně nabitá: bliká zeleně
Slabá baterie: bliká červeně
Vyměňte s novou 3V lithiovou baterií CR2 (viz. První použití obojku)

Společnost NUM’AXES doporučuje používat baterie stejného typu a značky jaké byli
s obojkem pořízeny. Jiná značka baterií nemusí v obojku a vysílačce správně pracovat a
může mít za následek poškození vašeho produktu.

-

Výměna kontaktů

Dodávány jsou dvě různé série kontaktních bodů. Délka kontaktů musí být odpovídající pro
kontakt s kůží psa, tak aby umožnila přijímači řádně fungovat.
Pokud má váš pes dlouhou srst a krátké kontakty nestačí pro správné fungování obojku,
odejměte je, a vyměňte za delší kontakty, které jsou také dodávány.

-

Jak zkontrolovat zda váš CANICOM 1500 PRO funguje správně

Můžete zkontrolovat správnou funkci vašeho zařízení kdykoliv






-

Před kontrolou se ujistěte, že je přijímač vypnutý
Umístěte neonové testovací světlo na místo kontaktů (tím že je
odšroubujete)
Zapněte ovládací zařízení a přijímač CANICOM
Vyberte obojek, který chcete testovat tak že na ovládání vyberete tlačítko
A nebo B (výběr se zobrazí na LCD displeji)
Zmáčkněte tlačítko F nebo C a upravte úroveň intenzity stimulace:
testovací světlo bude svítit více či méně dle úpravy úrovně
Použijte proceduru pro každý CANICOM obojek

Získávání nejlepších výsledků

Výcvikové instrukce, které posíláte, skrze vysílačku do výcvikového obojku jsou přenášeny
rádiovými vlnami. Tyto rádiové vlny jsou citlivé a jejich dosah je přibližně 1500 metrů. (záleží
na terénu a prostředí)
Výkon vašeho CANICOM 1500 PRO bude optimální když se budete řídit následujícím:
o K dosažení dobrého dosahu vašeho zařízení nezakrývejte anténu při držení
vysílačky v ruce
o Váš pes by měl nosit CANICOM kolem krku v této pozici: tlačítko zapnutí/vypnutí
by mělo být na viditelném místě a nemělo by být v kontaktu s hrudí psa
o Zkontrolujte baterie (ve vysílačce a přijímači) před použitím zařízení a vyměňte je
pokud jsou vybité.
o Výkon baterií se snižuje při teplotách nižších 0°C. Pokud možno udržujte přístroj
v teple.

-

Nasazení CANICOM obojku

Pásek obojku musí být upraven tak, aby kontakty byli v kontaktu s kůží vašeho psa.



Pokud je pásek příliš volný obojek se může hýbat a ztrácí svoji funkci. Může
také způsobit podráždění kůže.
Pokud je obojek příliš utažen může způsobit problémy s dýcháním.

Nenechávejte obojek ve stejné pozici na dlouhou dobu (více jak tři hodiny) protože může
způsobit podráždění kůže. Pokud váš pes musí nosit obojek při delších časových úsecích,
průběžně měňte pozici obojku na krku vašeho psa.

Nikdy nenechávejte obojek na psovi déle než 8 hodin denně. Průběžně kontrolujte krk psa po
známkách podráždění, odstraňte obojek při jakýchkoliv obtížích.

- Začínáme s výcvikovým obojkem







Obojek můžete začít používat pro štěňata starších 6 měsíců, které se již
naučili poslouchat základní povely, jako jsou „sedni“ „nesmíš“
Nepoužívejte obojek pro psy, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu
(srdeční problémy, epilepsie) nebo mají špatné návyky chování
Váš pes si bude muset na obojek zvyknout, nechte ho obojek nosit několik
dní bez jeho používání.
Positivní efekt se dostaví. Nespěchejte:
 Vyberte známou oblast, kde psa budete trénovat
 Nastavte úroveň stimulace, na kterou váš pes reaguje jako
základní úroveň výcviku.
 Vyberte správný moment kdy zmáčknout tlačítko: ve stejný
moment kdy váš pes provede něco špatně
 Podpořte vašeho psa při výcviku zlepší se jeho reakce a jeho chuť
se učit se jen zvýší.
Neváhejte kontaktovat profesionála a poradit se o dalším výcviku.

-

Rozdíl mezi průběžným a okamžitým impulsem

Obě funkce jsou extrémně zajímavé a užitečné, zvláště když mohou být použity na každého
psa za každé situace.


„průběžný“ impuls

By měl být používán hlavně v prostředí, které vy a váš pes znáte (na začátku výcviku)
Protože stimulace je průběžná, použijte nižší úroveň stimulace a využijte její délku raději
než její intenzitu aby váš pes měl čas jí porozumět.



„okamžitý“ impuls

Použijte tuto funkci k nápravě vašeho psa
Nízká stimulace vám pomůže získat pozornost, pes ucítí něco nepříjemného ve chvíli kdy
udělal něco špatně.

-

Upozornění pro použití – Údržba
o Toto zařízení není uzpůsobeno pro použití osobou (i dítětem) se sníženou
fyzickou, sensorickou a mentální kapacitou nebo s nedostatkem zkušeností a
znalostí pokud nebyl instruován supervizorem či zkušeným instruktorem, který
předal veškeré důležité informace týkající se bezpečnosti použití tohoto
produktu.
o Děti by měly být pod dohledem k zajištění toho, že si s produktem nebudou hrát
o Před použitím obojku vám doporučujeme nechat prohlédnout vašeho psa
veterinářem
o CANICOM přijímač je plně vodotěsný. Váš pes může plavat ve vodě. Z důvodu
udržení vodotěsnosti zařízení vám doporučujeme kontrolovat těsnění každý rok.
o Ovládací zařízení je pouze voděodolné. Je navržen tak aby mu nevadila určitá
doba použití v dešti. Ponechávejte na suchém místě.
o Vyhněte se odkládání produktu do blízkosti předmětů citlivých na magnetické
pole.
o Nevystavujte zařízení vysokým teplotám
o Vyjměte baterii z ovládacího zařízení a přijímače pokud jej nepoužíváte více jak tři
měsíce.
o Je nutné vyměnit baterie každé dva roky i přesto že zařízení nebylo používáno
často
o Nikdy neponechávejte nenabité baterie v zařízení.
o Vyhněte se čištění zařízení chemickými prostředky. Použijte jemný hadr a
neutrální čistič.

- Řešení problémů
Pokud váš CANICOM 1500 PRO přestane správně pracovat, nejdříve si přečtěte tento
manuál, poté zkontrolujte baterie a ujistěte se, že zařízení správně používáte.
Pokud narazíte na nějaký problém překódujte CANICOM přijímač společně s ovládacím
zařízení (viz. Kódování)

Restartujte systém následovně:
-

-

Vyjměte baterie z jejich umístění
Dotkněte se s kovovým předmětem (šroubovák, nůžky)
každého že dvou kontaktů baterie na dvě vteřiny (Obrázek
16)
Vložte zpět baterie: při správné funkci uslyšíte zvuk
indikující správné zasazení baterií
Restartujte váš CANICOM obojek za použití ovladače.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na čísle +420 216 216 106 nebo na emailu:
info@elektro-obojky.cz. Pro další informace či servisu produktu.
V závislosti na velikost problému, budete vyzváni pro zaslání produktu na jeho servis a opravu.
Pro všechny druhy oprav zašlete následující:
-

Kompletní produkt
Účet potvrzující vaší koupi

