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POPIS PRODUKTU



NABÍJENÍ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

1. Zapojte a plně nabijte dálkový ovladač a obojek přijímače. Pokud jde
o počáteční nabíjení, nezapomeňte jej nabíjet po dobu 4 hodin.
Následné nabíjení trvá pouze 2–3 hodiny
2. Po úplném nabití se červená LED na obojku přijímače rozsvítí zeleně.
Displej baterie na dálkovém ovladači bude cyklovat a bude plný.

JAK DOPLNIT SPREJ?

Ujistěte se, že je přijímač vypnutý, otočte ho tak, aby doplňovací sprej
směřoval směrem dolů, zarovnejte jej s nafukovacím ventilem přijímače
a asi 15 sekund pevně zatlačte, aby se přijímač naplnil.



SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Podle níže uvedeného obrázku nasaďte obojek na krk psa a držte ho
stříkacím ventilem zarovnaný s obličejem psa.



TEST OBOJKU

1. Podržte přijímač a stiskněte tlačítko zvuku a vibrace na dálkovém
ovladači, abyste vyzkoušeli, zda jsou tóny a vibrace funkční.
2. Podržte přijímač a stisknutím tlačítka sprej na dálkovém ovladači
vyzkoušejte, zda je sprej funkční. Stisknutím tlačítka a můžete upravit
intenzitu postřiku. H znamená, že sprej je větší. L znamená, že je síla
spreje menší. 0 znamená, že je nádržka spreje prázdná.



PÁROVÁNÍ PŘIJÍMAČE S VYSÍLAČEM

1. Pomocí spínače na dálkovém ovladači vyberte psa 1
2. Když je dálkový ovladač zapnutý a obojek přijímače vypnutý, stiskněte a
podržte tlačítko ON/OFF na obojku přijímače po dobu 4-5 sekund
3. Červená a zelená LED dioda přijímače bude asi 10 sekund blikat, což
znamená, že je připraven ke spárování.
4. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuku a vibrační tlačítko na
dálkovém ovládání po dobu 2–3 sekund, zelená kontrolka na obojku
přijímače 5krát zabliká, což indikuje úspěšné spárování.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Obojek správně nasaďte, aby přijímač pevně přiléhal k pokožce psa.
Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa
neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v
dýchání. Pokud je obojek příliš volný přijímač se bude pohybovat kolem
krku psa a ovlivní tak výkon postřiku.



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.

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


