Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt:
Obojek Ultra Min-e 2090™ No-Bark. Jedná se o nejmenší a
nejkompaktnější protištěkací obojek na světě.
Nastavitelný obojek umožňuje, aby byl použitelný od nejmenších
plemen až po největší (velikost obojku lze nastavit od 20 do 70 cm).
Obojek je navržen pro prevenci nadměrného štěkání. Je vhodný pro
všechny psí temperamenty od těch nejtvrdohlavějších až po ty
nejskromnější. Obojek je kompaktní, lehký a voděodolný. Osm
nastavitelných úrovní impulsu lze snadno změnit magnetem, který
je součástí balení.

HLAVNÍ FUNKCE

-

Obojek je lehký, kompaktní, voděodolný
Magnetický systém zapnutí / vypnutí
Nastavitelný obojek
8 úrovní impulsu
Detekce štěkotu pomocí vibrace hlasivek
Funguje na 6V baterii
Pro malá, střední a velká plemena

ZAPNUTÍ OBOJKU
Chcete-li jednotku zapnout, musíte použít magnet, který je součástí
balení. Držte magnet přímo proti malému písmenku M na přední
straně přijímače. Okamžitě uslyšíte dlouhé dvousekundové pípnutí,
poté následuje řada pípnutí. Kontrolk LED vedle písmene M bude
blikat společně s pípnutím. ( Počet pípnutí indikuje, na jakou úroveň
intenzity je jednotka nastavena)

VYPNUTÍ OBOJKU
Chcete-li jednotku vypnout, jednoduše postupujte obráceně. Držte
jeden z magnetů přímo proti malému písmenu M. Okamžitě uslyšíte
dlouhé dvousekundové pípnutí a LED kontrolka bude blikat spolu s
pípnutím. Nehýbejte magnetem, dokud pípnutí neustane.

REŽIMY
Jakmile je jednotka zapnutá, můžete změnit úroveň intenzity
pomocí magnetu. Chcete-li rychle a snadno změnit
sílu impulsu přidržte magnet na písmenu „M“ na přijímači. Jednotka
vydá řadu pípnutí a světla indikující navolenou úroven impulsu.
Pokud je jednotka na úrovni 8, uslyšíte 8 pípne a uvidíte 8 bliknutí.
Celkem je osm úrovní. Opakujte proces, dokud se nedostanete na
požadovanou úroveň (1-8). Po osmé úrovni se jednotka vrátí na
úroveň jedna.

ELEKTRODY
Správný výběr elektrod je nezbytný pro správnou funkci
protištěkacího obojku. Psí s delší srstí vyžadují delší elektrody, pro
psy s kratší srstí stačí kratší elektrody.
DŮLEŽITÉ - Při šroubování elektrod a senzorů utahujte pouze
rukou.

VÝMĚNA BATERIE
1. Odšroubujte šroub A a šroub B
2. Vyměňte 6V alkalickou nebo lithiovou baterii jak je uvedeno
níže
POZNÁMKA: Při instalaci sledujte + a -. Pokud je nainstalovaná
baterie směrem dozadu může bránit.

TESTOVÁNÍ OBOJKU

1. Umístěte kontaktní svorky testovací výbojky na elektrody
přijímače
2. Zapněte zařízení pomocí magnetu na úroveň 5 nebo 6
3. Pohybujte diodou dopředu a dozadu, čímž dojde k stimulaci
vibrace hlasivek
4. Pokud žárovka se testovací dioda rozsvítí, jednotka funguje
správně
5. Pokud se žárovka nerozsvítí, počkejte 3 sekundy a pak postup
opakujte

