
NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím výcvikového elektronického obojku si prosím důkladně
přečtěte tuto příručku.



ZAČÍNÁME

- Před použitím obojku důrazně doporučujeme nechat psa
zkontrolovat veterinářem, aby se ujistil, že je vhodný k nošení
elektrického obojku
- Nepoužívejte obojek u psů, kteří nejsou v dobré fyzické kondici (tj.
Srdeční problémy, epilepsie) nebo mají problémy s chováním
agresivní psi
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, protože může dojít k
opakovanému tření kontaktních bodů o kůži zvířete podráždění.
Pokud k tomu dojde, odstraňte obojek, dokud nezmizí všechny
známky podráždění pokožky. Nenechávejte obojek více než 8 hodin
denně na vašeho psa
- Obojek můžete začít používat u 6 měsíčních štěňat, které již
absolvovalo základní výcvik
- Vždy začněte s nejnižší úrovní stimulace a definujte úroveň, které
váš pes reaguje zvýšením v případě potřeby postupně
- Pro další rady neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra.

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Obojek
- 2x baterie CR2
- Dálkový ovladač
- Testovací výbojka
- Krátké, dlouhé elektrody
- Popruh na přenášení
- Návod





VLOŽENÍ BATERIE DO PŘIJÍMAČE

- Vyšroubujte 4 šrouby na horní straně přijímače pomocí
šroubováku
- Vložte baterii (3voltová lithiová CR 2) a dbejte na dodržení polarity
vyznačené na krytu baterie
- Ozve se pípnutí indikující správnou instalaci baterie. Pokud
neuslyšíte žádné pípnutí, zkuste znovu, zkontrolujte polaritu
- Před nasazením víka na místo zkontrolujte, zda je gumové
těsnění v drážce.
- 4 šrouby mírně utáhněte

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ VYSÍLAČE

Dálkový ovladač je dodáván s vloženou baterií.
Zapnout: stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko Zapnuto/Vypnuto
umístěné na boku dálkového ovladače. Indikace se zobrazí na LCD
obrazovce.

Vypnout: stiskněte na 1 sekundu červené tlačítko Zapnuto/Vypnuto
umístěné na boku dálkového ovladače. LCD obrazovka se vypne.



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OBOJKU

Magnet umístěný v dálkovém ovladači umožňuje zapnutí nebo
vypnutí obojku přijímače CANICOM.

Zapnout: posuňte dálkový ovladač směrem k přijímači tak, aby
indikátor polohy magnetu na dálkovém ovládání
ovládání přijde do kontaktu s černou značkou na přijímaci, držte 1
sekundu u sebe. Kontrolka na přijímači bude blikat zeleně, což
znamená, že obojek CANICOM je ZAPNUTÝ.

Vypnout: posuňte dálkový ovladač směrem k přijímači tak, aby
indikátor polohy magnetu na dálkovém ovládání
přijde do kontaktu s černou značkou na přijímači, držte 1 u sebe
sekundu. Kontrolka na přijímači začne blikat ze zelené na červenou
a poté zhasne: obojek CANICOM je VYPNUT.



PÁROVÁNÍ OBOJKU S PŘIJÍMAČEM

Každý dálkový ovladač má svůj vlastní individuální kód rádiového
operátora. Rádiové kódování dálkového ovladače pomocí
přijímače obojek umožňuje jednotkám spolupracovat.

DŮLEŽITÉ: před zahájením párování se ujistěte, že CANICOM
1000 ani žádný jiný výcvikový obojek v okolí nepoužívá poblíž další
produkty z řady NUM’AXES: Vysílač vašeho obojku by mohl
omylem zaznamenat párování obojku někoho v okolí.

POSTUP PÁROVÁNÍ
Varování: pokud máte dva obojky, musíte je kódovat po jednom.

1. Dálkový ovladač aktivujte stisknutím a podržením červeného
tlačítka On/Off umístěného na boku dálkového ovladače po dobu 1
sekundy.
2. Na obojku vyberte obojek, který chcete kódovat, stisknutím
klávesy A nebo B (písmeno A nebo B ano se zobrazí na LCD
obrazovce).
3. Vypnutý přijímač (kontrolka nesvítí), přiložte k dálkový ovladači
magnety k sobě a podržte je u sebe 6 sekund. Indikátor LED
na obojku přijímače svítí trvale zeleně, poté bliká červeně.
4. Přesuňte dálkový ovladač mimo přijímač přijímače (min. 30 cm
od sebe) a stiskněte tlačítko zvuku umístěné na boku dálkového
ovladače. Obojek přijímače vydává pípnutí; párování je dokončeno.

Obojek přijímače CANICOM lze neomezeně přepárovat, a to buď
stejným dálkovým ovladačem, nebo novým dálkovým ovladačem
z řady CANICOM.



Ovládání dálkového ovladače
Dálkový ovladač CANICOM 1000 je navržen tak, aby fungoval s
jedním nebo dvěma výcvikovými obojky CANICOM (druhý obojek
lze přidat kdykoli).

Kanál psa A, kanál psa B
Chcete -li vybrat psa, kterého chcete vycvičit, stiskněte tlačítko A
nebo B na dálkovém ovladači (na displeji se zobrazí písmeno A
nebo B obrazovka označující vybraný obojek).

Tlačítko zvuku
Pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovládání, obojek přijímače
bude vydávat zvukové signály. Neexistuje žádný časový limit pro
tuto funkce: obojek bude vydávat pípnutí tak dlouho, dokud bude
tlačítko stisknuto.

Je na vás, abyste zvuky pípání použili v závislosti na způsobu,
jakým chcete psa vycvičit. Zazní-li zvukový signál
může varovat vašeho psa, když je neposlušný, nebo na dálku
upoutat jeho pozornost.

Krátký impuls
Stisknutím tlačítka F odešlete svému psovi impuls vysílaný přes dvě
elektrody, které jsou umístěné na obojku. Krátký impuls je doba
kratší než jedna sekunda.

Dlouhý impuls
Stisknutím tlačítka C odešlete svému psovi impuls vysílaný přes
dvě elektrody, které jsou umístěné na obojku, dokud je tlačítko
stisknuto (maximálně však na 8 sekund).

Pokud stisknete tlačítko C na více než 8 sekund, obojek se
automaticky na několik sekund přepne do bezpečného režimu
než budete opět normálně pracovat.



Booster
Stisknutím tlačítka B psa okamžitě zastavíte. Můžete si vybrat
úroveň stimulace, pro kterou si myslíte, že je nejlepší
okamžitý účinek. Výsledkem je, že nemusíte opakovaně mačkat
tlačítko impulsu a navyšovat ho.

Pokud stisknete tlačítko B na více než 8 sekund, obojek se
automaticky na několik sekund přepne do bezpečného režimu
než budete opět normálně pracovat

Nastavení úrovně impulsu - booster
Úroveň impulsu zvolená může být odlišná pro psa A, nebo psa B
- Zapněte dálkový ovladač stisknutím a podržením červeného
tlačítka On/Off po dobu 1 sekundy.
- Stiskněte tlačítko A nebo B přibližně na 5 sekund, dokud na
obrazovce LCD nezačne blikat úroveň stimulace.
- Stisknutím tlačítka, upravte úroveň stimulace.
- Stisknutím tlačítka A nebo B potvrďte zvolenou úroveň stimulace.

LCD displej
LCD obrazovku můžete rozsvítit přibližně na 6 sekund krátkým
stisknutím červeného tlačítka ON/OFF.



VÝMĚNA BATERIE VYSÍLAČE

Výkon (zejména dosah) dálkového ovladače se může snížit,
protože je baterie slabá. Buďte připraveni vyměňIT baterii.
Chcete -li zkontrolovat stav baterie, zapněte dálkový ovladač a
podívejte se na indikátor stavu baterie na LCD displeji
obrazovky. Symboly, které se zobrazují, označují následující:

Společnost NUM’AXES doporučuje používat stejný typ a stejnou
značku baterií, jaké byly dodány při nákupu produkt. Baterie jiných
značek nemusí fungovat nebo nemusí být zcela kompatibilní s
vaším výrobkem.

- Na zadní straně dálkového ovladače vyšroubujte šroub a sejměte
kryt baterie. Vyjměte starou baterii.
- Dávejte pozor na novou baterii (3 V lithium CR2) a dodržujte
polaritu uvedenou na krytu baterie.
- Vraťte kryt baterie zpět na místo a znovu utáhněte šrouby.
- Zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje správně.



VÝMĚNA BATERIE PŘIJÍMAČE

Chcete -li zkontrolovat stav baterie v obojku přijímače, sledujte
kontrolku umístěnou na přední straně obojku:

- Nabitá baterie: kontrolka pomalu zeleně bliká
- Slabá baterie: kontrolka rychle bliká červeně

Vyměňte starou baterii za novou stejného typu (3 V lithiová baterie
CR2). Zkontrolujte správnou funkci obojku přijímače.

Společnost NUM’AXES doporučuje používat stejný typ a stejnou
značku baterií, jaké byly dodány při nákupu produkt. Baterie jiných
značek nemusí fungovat nebo nemusí být zcela kompatibilní s
vaším výrobkem.

ELEKTRODY

Součástí balení jsou krátké i dlouhé elektrody. Délka elektrodmusí
být dostatečná, aby byla ve správném kontaktu s kůží psa, což
umožňuje správné fungování zařízení. Pokud máte dlouhosrstého
psa a krátké kontaktní body připevněné k obojku je to špatně,
odstraňte a nahraďte je dlouhými dodávanými se sadou. Opatrně je
utáhněte ručně (nepoužívejte nástroj).



TEST

Kdykoli můžete zkontrolovat, zda váš CANICOM 1000 funguje
správně.

- Než tak učiníte, ujistěte se, že obojek přijímače, který chcete
zkontrolovat, je vypnutý (kontrolka nesvítí)
- Potom můžete umístit neonovou testovací výbojku na elektrody,
které jsou umístěné na přijímači obojku
- Zapněte dálkový ovladač a obojek přijímače
- Vyberte obojek, který chcete zkontrolovat, stisknutím tlačítka A
nebo B na dálkovém ovladači
- Stiskněte tlačítko F nebo C a upravte úroveň intenzity stimulací:
Testovací výbojka by se měla rozsvítit, pokud funguje vše správně



NASTAVENÍ OBOJKU

Obojek musí být nastaven tak, aby byly elektrody v kontaktu s kůží
psa.

- Pokud je obojek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude
pohybovat a opakované tření může dráždit kůži vašeho psa.
Navíc obojek nebude správně fungovat.

- Pokud je popruh příliš těsný, bude mít pes potíže s dýcháním.
Řemínek je správně nastaven, když můžete mezi objek a krk psa
vložit dva prsty.

- Nenechávejte obojek na stejném místě delší dobu (tj. Déle než 3
hodiny), protože to může způsobit podráždění. Pokud váš pes musí
obojek nosit delší dobu, pravidelně měňte polohu na krku psa.


