YS VIBE
Protištěkací obojek

NÁVOD K OBSLUZE
Před použitím protištěkacího obojku YS VIBE si prosím důkladně přečtěte
tuto příručku.

OBSAH BALENÍ:
- Protištěkací obojek
- Nabíjecí kabel
- Návod

POPIS PRODUKTU

Zapnuto - Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na přijímači, dokud se
nerozsvítí LED diodo zeleně.
Vypnuto - Stiskněte tlačítko tlačítko zapnutí / vypnutí na 2 sekundy,
dokud se LED dioda nerozsvítí červeně.

TEST
1. Ujistěte se, že je YS VIBE vypnutý
2. Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 4 sekund
3. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda, tlačítko uvolněte
rychle bliká.
4. Foukejte do zvukového senzoru tak, aby přijímač vysílal a
zavibroval

VIBRAČNÍ REŽIMY

YS Vibra má tři vibrační režimy. Pokud je protištěkací obojek zapnutý
stiskněte tlačítko tlačítko pro zapnutí / vypnutí pro zvýšení úrovně. Když
je YS VIBE vypnuté, bude po zapnutí na posledním uložené úrovni.
Pokud je vybrána nesprávná úroveň, můžete stisknout tlačítko pro
zapnutí / vypnutí a začněte znovu.
Režim spánku: Pokud nedojde k štěkotu po dobu 12 sekund nebo déle,
systém přejde do režimu spánku. Během režimu spánku nesvítí žádné
LED dioda. Pokud se pes znovu rozštěká, LED dioda se rozsvítí a
obojek se znovu zapne.

LED DIODA
Vibrace: LED dioda se rozsvítí, když dojde k vibracím na přijímači.
Baterie: Barva LED indikuje úroveň životnosti baterie.
Zelená - plné nabití
Žlutá - střední nabití
Červená - Vyžaduje nabití
Pohotovostní režim: LED dioda začne blikat každé 4 sekundy, pokud
je YS VIBE je zapnuto. Počet záblesků bude indikovat na jaké úrovni je
přijímač nastaven.
Krátká vibrace: LED jednou blikne
Střední vibrace: LED dvakrát zabliká
Vysoká vibrace: LED třikrát zabliká
Pamatujte, že budete muset upravit nastavení (nahoru nebo dolů) v
závislosti na temperamentu vašeho psa a prahu bolesti. Začněte vždy
na nejnižší úrovni a úroveň zvyšujte. Pokud používáte nejvyšší úroveň
vibrací hned ze začátku, pes si může zvyknout na tuto úroveň a
systém nemusí být účinný.

NABÍJENÍ

1. Zapojte nabíječku do přijímače, jak je uvedeno na obrázku
2. Zapojte nabíječku do zásuvky 220 voltů. Všechny kontrolky by měly
svítit červeně při správném zapojení.
3. Lithium polymerová baterie je uvnitř plně nabitá za 2 hodiny. Během
nabíjení zůstanou kontrolky červené proces a rozsvítí se zeleně, jakmile
je jednotka plně nabitá.
4. Po nabití jednotky zakryjte nabíjení zdířku gumovou krytkou
Poznámka: Používejte pouze lithium-polymerové baterie schválené
společností Dogtra a nabíječky Dogtra. Tím se zabrání jakémukoli
poškození, které může vzniknout při pokusu o použití a
jiné nabíječka.

