PETSAFE STANDARD 300M
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JAK TO FUNGUJE
Elektronický výcvikový obojek PetSafe 300 m s korekcemi zvuk, vibrace a impulz vyhovuje výcviku
citlivých psů díky extra jemným přechodům mezi impulzy. Funkčně i vzhledově vyladěný obojek
umožňuje cvičit psa na krátkou vzdálenost maximálně 300 m. Vodotěsné vlastnosti, výborná
čitelnost na displeji a design představují další superlativy zařízení. S tímto zařízením můžete trénovat
2 psy zároveň pomocí jednoho vysílače.

HLAVNÍ FUNKCE
-

Výcvik psa na vzdálenost do 300 m
Možnost trénovat až 2 psy
Pro malé a střední psy
3 druhy korekcí: zvuk, vibrace a impulz
15 úrovní intenzity impulzu
Extra jemné přechody mezi úrovněmi impulzu
Bezpečnostní zámek proti přenastavení pro úrovně impulzu 8-15
Vodotěsná ochrana

BALENÍ OBSAHUJE
-

Vysílač s digitálním displejem
Přijímač
Krátké a dlouhé elektrody
USB kabel pro dobití
Nastavitelný nylonový řemínek do 71 cm
Testovací dioda
CZ manuál

NABÍJENÍ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE
Přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Nabíjejte vysílač pouze, pokud je stav
baterií nízký.
1. Zapojte a plně nabijte vysílač a přijímač. To může trvat až 5 hodin.
2. Když je zařízení plně nabité, zelené LED světlo na obojku zhasne a ukazatel stavu baterie na displeji
se přestane točit a bude plný.
3. Když jsou přijímač a vysílač plně nabité, vložte zpět jejich gumové
krytky. Pro zapnutí obojku stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF, dokud
neuslyšíte pípání z nízké do vysoké tóniny a neobjeví se zelené LED
světlo. Poté tlačítko uvolněte.
Poznámka: Vysílač je vždy zapnutý a displej se rozsvítí, jakmile
stisknete libovolné tlačítko.
Pro vypnutí obojku stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF, dokud
neuslyšíte obojek pípnout z vysokého do nízkého tónu a potom
uvolněte. Červené LED světlo se rozsvítí během stisknutí tlačítka a
zhasne, když se vypne obojek.
Rychlá rada: Když obojek nepoužíváte, měli byste jej vypnout,
abyste prodloužili životnost baterie. Při skladování obojku na delší
dobu, dobijte ho každých 4-6 týdnů.

OTESTUJTE OBOJEK
Doporučujeme na vlastní kůži vyzkoušet, jak funguje statická stimulace (impulz).
Vždy začínejte na nejnižším levelu a zvyšujte intenzitu až po hranici vašeho osobního
pohodlí.
1. Položte jeden prst na oba kontaktní kolíky obojku.
2. Držte vysílač přibližně 0.5 m od obojku. Začínejte na úrovni 0, stiskněte tlačítko vibrací a držte jej
po dobu 1 až 2 sekund. Měli byste cítit nepřetržitou vibraci. Existuje pouze jediný stupeň intenzity
vibrace.
3. Nastavte úroveň 1 pro statickou stimulaci. Na tomto stupni stimulace nemusíte nic cítit.
Poznámka: Nepřetržitá stimulace je vysílána nejdéle po dobu 10 sekund. Abyste stimulaci znovu
aktivovali, uvolněte a znovu stiskněte tlačítko.
4. Zvyšujte úroveň intenzity stimulace, dokud stimulace nezačne být nepříjemná.

Symbol tónu: Vysílá tón.
Symbol vibrace: Vysílá vibraci. Úroveň 0 je vibrace.
Symbol statiky (impulz): Vysílá až 15 různých úrovní impulzu do obojku – nastavitelné
pomocí tlačítka úpravy stimulace. Úrovně 1-15 jsou statická stimulace.
Symbol uzamčení: Ukazuje, že statické stimulace úrovně 8-15 jsou zamčené.
Pes 1 / Pes 2: Zobrazuje, který obojek je aktivní.
Indikátor baterie: Zobrazuje zbývající stav baterie ve vysílači.

JAK SPRÁVNĚ NASADIT OBOJEK
Důležité: Správné upevnění a umístění obojku s přijímačem je důležité pro jeho efektivní
fungování. Kontaktní kolíky musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa, na spodní straně krku.
Postupujte podle níže uvedených bodů:
1. Ujistěte se, že je obojek vypnutý.
2. Postavte Vašeho psa pohodlně. (A)
3. Umístěte obojek na vašeho psa tak, aby logo PetSafe® bylo umístěno směrem nahoru a
obojek byl přímo pod bradou vašeho psa. Vycentrujte kontaktní kolíky pod krkem psa tak,
aby se dotýkaly kůže. (B)
Poznámka: Někdy je nezbytné odstranit ochlupení v okolí kontaktních kolíků, abyste zajistili
kontakt. Součástí balení jsou také delší kontaktní kolíky (elektrody).

4. Zkontrolujte těsnost obojku, vložením jednoho prstu mezi konec kontaktního kolíku a krku
vašeho psa. (C) Obojek by měl přiléhat, ale neomezovat.
5. Nechte psa nosit obojek několik minut. Poté znovu zkontrolujte, jak sedí.
6. Pro zkrácení obojku, označte místo, kde chcete obojek odříznout (nechte dostatek místa pro
růst nebo pro zimní srst). Sundejte obojek z krku psa a odřízněte nadbytečnou část. V případě
nylonových obojků použijte zapalovač na zacelení konce. (D)

VAROVÁNÍ: Nikdy zcela neoholte krk psa, zvýšilo by se riziko podráždění kůže. Nenechávejte psa
nosit tento obojek více než 12 hodin denně. Obojek nošen příliš dlouho, může způsobit podráždění
kůže.

SPÁROVÁNÍ OBOJKU
Poznámka: Druhý obojek je dostupný u výcvikových obojků PetSafe Standard 300m, 600m a 900m.
1. Vyberte si psa pomocí tlačítka Dog 1/ Dog 2. Zapněte vysílač a vypněte přijímač. Stiskněte a
podržte tlačítko ON/OFF na obojku.

2. LED kontrolka na obojku přibližně po 5 sekundách zhasne. Zařízení je připraveno pro
spárování.
3. Stiskněte jakékoliv ze 2 horních tlačítek stimulace.
4. LED světlo na obojku zabliká 5x. Spárování je úspěšně dokončeno.

TRÉNINKOVÉ RADY
Zaváděcí období může začít pro mladého psa ve věku 6 měsíců po dokončení základního tréninku.
Nedávejte obojek zvířeti, které je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie atd.)
nebo, které má problémy s chováním.
Váš pes si bude muset na obojek zvyknout: nechte mu ho po několik dní, aniž byste ho používali.
Každý krok provádějte pomalu:
Pro to, aby si váš pes vybudoval spojení mezi stimulací a špatným chováním, jeho pozornost musí být
vzbuzena prvním varováním pomocí tónu nebo vibrací a poté stimulací.
Povzbuzuje ho pomocí poplácání nebo pohlazení:
Nechte vašeho psa nejdříve, aby se trénoval sám. Po stimulaci, jakmile se naučí poslouchat a vrátí se,
by měl být poplácán; rychleji pochopí a jeho touha poslouchat se zvýší.
Až plně pochopí propojení mezi stimulací a špatným chováním, můžete pokračovat ve své práci, ale i
nadále ho čas od času chvalte, abyste posílili jeho „koncept poslušnosti“.

ZJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ STIMULAČNÍ ÚROVNĚ PSA
Důležité: Vždy začínejte na nejnižší úrovni a postupujte k vyšším. Vysílač má několik stupňů
nastavení korekce/stimulace.
Výcvikový obojek PetSafe Standard 300 m disponuje 3 druhy korekce:
- Zvuk – jediný stupeň intenzity
- Vibrace – jediný stupeň intenzity
- Impulz – 15 úrovní statické stimulace
Po nasazení obojku, je potřeba najít správnou úroveň korekce pro vašeho psa.

Vždy začínejte na nejnižší úrovni.
Postupujte podle následujících kroků:
- Začněte na úrovni 0. Stiskněte a podržte pravé horní tlačítko po dobu 1 až 2 sekund a sledujte
chování Vašeho psa. Pokud najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (například
se začne otáčet nebo hýbat ušima apod.).
- Pokud pes nereaguje, opakujte předchozí krok několikrát a teprve poté přejděte na korekci
impulzem.
- Nastavte úroveň. Stiskněte a podržte pravé horní tlačítko po dobu 1 až 2 sekund.
- Pokud pes na nereaguje, opakujte předchozí krok několikrát a teprve poté zvyšte úroveň
stimulace.
- Zvyšujte úroveň stimulace, dokud na ni Vás pes nezačne spolehlivě reagovat.
Ve většině případů, úrovně 1-7 budou adekvátní potřebám vašeho výcviku. Úrovně 8-15 jsou
uzamčeny – vyšší úrovně statické stimulace. Tyto úrovně odemknete současným stisknutím a
podržením horního a spodního tlačítka na levé straně vysílače.
PES BY NEMĚL NA STIMULACI REAGOVAT PANIKOU NEBO ŠTĚKÁNÍM. POKUD REAGUJE TAKOVÝM
ZPŮSOBEM, NASTAVENÁ ÚROVEŇ JE PŘÍLIŠ SILNÁ.

-

Pokud váš pes nereaguje ani na úroveň 15, zkontrolujte, zda není obojek příliš volný. Pokud
problém není v těsnosti obojku a problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis na tel.
čísle + 420 216 216 106.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
1. Je statická stimulace pro mého psa bezpečná?
Stimulace může být nepříjemná, avšak není pro psa škodlivá.
2. Jak starý musí pes být, aby mohl používat tréninkový obojek?
Zaváděcí období může začít pro mladého psa ve věku 6 měsíců po dokončení základního tréninku.
Nedávejte obojek zvířeti, které je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie atd.)
nebo, které má problémy s chováním. Obojek může být příliš velký pro psy pod 3.6 kg.
3. Jsou vysílač a přijímač vodotěsné?
Vysílač a přijímač disponuje výbavou pro použití v mírném dešti nebo vlhku. Nesmí však dojít
k ponoření a vystavení příliš prudkému nebo trvalému dešti.
4. Jak dlouho lze nepřetržitě vysílat statickou stimulaci?
Maximálně po dobu 10 sekund. Po 10 sekundách se vysílání korekce zastaví. Pokud chcete opět
korekci vyslat, musíte opětovně stisknout tlačítko.

TESTOVACÍ DIODA
1. Zapněte obojek.
2. Přiložte kontakty testovací diody na kontaktních kolících obojku.
3. Stiskněte tlačítko stimulace na vysílači.
4. Testovací dioda bude svítit.
Poznámka: na vyšších stupních stimulace svítí dioda jasněji.
5. Vypněte obojek.
6. Odložte si testovací diodu pro budoucí potřebu.
Poznámka: pokud dioda nezačne blikat, nabijte obojek i vysílač a
otestujte znovu. Pokud dioda nesvítí, kontaktujte vašeho prodejce na telefonním čísle
+420 216 216 106.

ZÁRUKA
Záruční lhůta je 36 měsíců od data prodeje.
Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):
https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/petsafe-standard-300m
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog s. r.o.,
Sedmidomky 459/8, Praha
Infolinka: 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

