
REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TECHNICKÉ PARAMETRY

● Název produktu: Reedog no bark vibro premium
● Kapacita baterie: 300 mAh
● Napětí: 3,7 V
● Příkon: DC 5V / 1A
● Vodotěsnost: IP67
● Rozměry: 70 x 37 x 40 mm
● Hmotnost: 71 g



OBSAH BALENÍ

● Přijímač
● Nylonový obojek
● Nabíjecí USB kabel
● Manuál

● Nasaďte obojek na hlasivky
● Mírně ho utáhněte
● Kontaktní body se musí dotýkat kůže psa
● Dotáhněte nylonový obojek



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OBOJKU

● Dlouhým stisknutím tlačítka M obojek
zapnete (obojek pípne)

● Dlouhým stisknutím tlačítka M obojek vypnete (obojek pípne)

Pro vypnutí a zapnutí musí obojek vstoupit do režimu nastavení.

FUNKCE A DISPLEJ

Po opětovném zmáčknutí tlačítka M se zobrazí stav navolených

funkcí, jejich úroveň a stav baterie. 3x klepněte na druhé tlačítko
pro vstup do režimu nastavení. Klepnutím tlačítka M přepnete na

jednotlivé funkce. Opětovným tlačítkem nastavíte úroveň funkce
a dlouhým stisknutím potvdíte navolenou funkci.

Vibrace - nastavení úrovně 0-7, 0 je vypnuto.
Citlivost - nastavení úrovně citlivosti 1 - 7.
Stav baterie - L – slabá baterie, 1-7 – úroveň nabití
baterie a F – nabitá baterie.

Pokud je indikátor baterie na úrovni 1, obojek prosím
nabijte.



POPIS PRODUKTU



PRVNÍ POUŽITÍ

● Výchozí nastavení tohoto produktu je: úroveň citlivosti 6, úroveň
vibrací 3.

● Před prvním použitím plně nabijte baterii. V pohotovostním
režimu se dotykem tlačítka M zobrazí úroveň nabití.

Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte
ji na bezpečném místě!

UPOZORNĚNÍ

● Doba nošení produktu se doporučuje ne více než 12 hodin/den
● Pro domácí mazlíčky od 5 kg do 50 kg a obvod krku do 62 cm
● Nevhodné pro psy do 5 kg nebo mladší 6 měsíců
● Děti by si s tímto výrobkem neměly hrát. Uchovávejte mimo

dosah dětí

2 PRACOVNÍ REŽIMY

Režim spánku - žádné štěkání po dobu 5 sekund, spustí
se režim spánku.

Tréninkový režim - Pes štěká. Tréninkový režim
aktivován.



FUNKCE OBOJKU

Zvuk - Vždy existuje a nelze jej zrušit. Žádné nastavení
úrovně.

Vibrace - nastavení výstupní úrovně 0-7, 0 je vypnuto.
Výchozí je úroveň 3.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Zvuková spoušť - citlivost 1-7 úrovní, výchozí
nastavení je na úrovni 6.



BEZPEČNOST:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa,
kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné
umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod,
zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě
obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se
svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než
12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i
neelektrické)

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. Adresa,
na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-v
ibro-premium

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby
vyhrazeny. 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.cz

https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-vibro-premium
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-vibro-premium

