Protištěkací „ptačí budka“ GoodLife DogSilencer
Obsah balení:
-

Protištěkací budka
Síťový adaptér
Dálkový vysílač
CZ a EN návod

Základní vlastnosti
-

Pro omezení nežádoucího štěkání používá ultrazvuk.
Detekuje štěkání až do 35 metrů pomocí vnitřního mikrofonu.
Omezuje štěkaní až na vzdálenost 90 metrů!
Lze spustit přiloženou vysílačkou s dosahem 30 metrů
Odolné a v provedení proti povětrnostním vlivům pro venkovní použití (chránit před
silným deštěm).

Možná využití protištěkací „Ptačí budky“
-

Zastavení štěkání Vašeho psa.
Zastavení štěkání sousedova psa.
Výchova štěňat, aby neštěkala.
Omezení štěkání v kempech, při stanování apod.

Jak protištěkací „Ptačí budka“ funguje
Když je protištěkací budka v dosahu štěkajícího psa, vnitřní mikrofon zachytí zvuk a zařízení se
automaticky aktivuje. Elektronika přístroje emituje ultrazvuk (tj. zvuk o vysoké frekvenci). Ultrazvuk
slyší psi, ale je neslyšitelný pro většinu lidí. Vylekán zvukem vysokého tónu, který je bezpečný a
účinný, pes přestane štěkat, protože si spojí štěkání s tímto nepříjemným zvukem. Když pes přestane
štěkat, ultrazvukový tón také přestane. Protištěkací budka má 3 úrovně intenzity a testovací mód. Je
účinná až do vzdálenosti 100 metrů.
Poznámka: Jestliže je pes hluchý nebo má poškozený sluch, nemusí na toto ultrazvukové zařízení
reagovat.
Upozornění: Lidé nemusí slyšet ultrazvukový tón, avšak při přípravě tohoto protištěkacího zařízení k
provozu by se měla dodržovat následující bezpečnostní opatření:
-

-

Během nastavování, instalace nebo zavěšování budky ji držte ve vzdálenosti natažené paže
od lidských uší (svých i ostatních lidí), abyste se vyhnuli poškození sluchu, kdyby pes v té
době zaštěkal a spustil zařízení.
Lidé by se rovněž měli vyvarovat stát v blízkosti protištěkací budky, když je zapnutá.
Zařízení by neměly používat děti, ani k němu mít přístup.
Tento přístroj je určen pouze pro použití se psy. Nikdy se nepokoušejte použít jej pro
jakýkoliv jiný účel, který není popsán v tomto návodu.
Přístroj je určen pouze pro venkovní použití.

Rychlý start
1) Vložte baterie do zařízení (6x AA) nebo jej zapojte do sítě
2) Připevněte zařízení na vhodné místo – čelním reproduktorem by budka měla směřovat
k problematickému místu
3) Zapněte zařízení a nastavte požadovaný dosah dle obrázku níže
4) Zařízení je nyní aktivní a připraveno k použití

Výcvik psa
Umístěte budku na vhodné místo v dosahu psa s přepínačem nastaveným v poloze Nízká, Střední
nebo Vysoká úroveň (1,2 nebo 3) dle pokynů výše. Většina psů porozumí velmi rychle, že pro ně
nepříjemná odpověď přístroje je způsobována jejich štěkáním, uklidní se a přestane štěkat.
Měli byste zpozorovat snížení štěkání psa v průběhu prvních dvou týdnů používání přístroje. Prosíme,
uvědomte si, že tento výrobek nebude z principu působit na hluché psy nebo psy s poruchou sluchu.
Samozřejmě také každý pes je jiný a rozdílné budou tedy i reakce a úspěšnost u jednotlivých psů.

Kontrola funkce
-

Zařízení lze tlačítkem přepnout do módu „Audible“, který je slyšitelný (ultrasonic je
slyšitelný pouze pro psy)
Při aktivaci zařízení bliká zelená kontrolka

-

Baterie
Kryt na baterie se nachází na zadní straně zařízení. Kryt odejměte a vložte 6x AA baterie.

Dálkový ovladač
Dálkovým ovladačem spustíte zařízení, pokud je pes v dosahu ultrazvukového signálu, ale již je
natolik vzdálen, že jej zařízení nedokáže detekovat (dosah detekce je cca 30 – 40 metrů).
-

Ovladač má dosah cca 30 metrů
Napájen 1x CR2032 baterií

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.
Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):
http://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/385-omezovac-stekani-goodlife.html
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog s.r.o., Sedmidomky 459/8, Praha, 101 00
Infolinka: 775 595 558

